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Aanvraag milieuvergunning Vopak Terminal Westpoort: verzoek om aanvullende gegevens 

Uw kenmerk : 2007-66448 

Geachte college, 

1. Inleiding 

Wij hebben een aanvraag ingediend (kenmerk 2007-52539) voor een vergunning op grond van de 
Wet milieubeheer voor de oprichting van een opslagterminal gelegen aan de Westpoortweg te 
Amsterdam. Bij brief van 9 november 2007 (verzonden op 13 november 2007, kenmerk 2007-
66448) heeft u bericht dat u de aanvraag niet goed kan beoordelen omdat er een aantal gegevens 
ontbreken. U verzoekt ons de, in uw brief nader aangeduide, gegevens alsnog in te dienen. 

2. Addendum 

Wij geven graag gehoor aan uw verzoek. Om praktische redenen, doen wij dit door indiening van 
een door Royal Haskoning, in samenwerking met Det Norske Veritas, opgesteld addendum. Het 
addendum is bijgesloten inclusief de bijbehorende bijlagen. 

In het addendum is onder vermelding van de relevante passages uit uw brief van 9 november jl. 
een korte, puntsgewijze reactie opgenomen. Voor nadere informatie over de inhoud van het 
addendum verwijzen wij naar de leeswijzer in paragraaf 1.2 van het addendum. 
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3. Siotopmerking 

Wij g~an er vanuit dat wij u hiermee voldoende hebben geTnformeerd. Uiteraard zijn wij graag 
bereid tot het geven van een nadere toelichting en/of het beantwoorden van vragen, indien 
gewenst. 

Hqogachtend, 

l, V7, j 
" [1[, ;(1 p- --1 

Michie van Ravenstein 
Aigemeen Directeur Vopak Terminals Amsterdam 

- Bijlage: Addendum op de vergunningaanvraag (kenmerk 2007-52539) van Vopak Terminal 
Westpoort, incrusief 8 bijlagen 
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3. Srolopmerking 

Wij gaan er vanuil dal wij u hlermee voldoende hebben geinformeerd. Uileraard zijn wij graag 
bereid tot het geven van een nadere toeJichting en/of het beantwoorden van vragen , jndien 
gewenst 

Hoogachtend, 

t~ j .' ~ iNfl. ---.-. -
~.van'Ravenstejn 
Aigemeen Oirecteur Vopak Terminals Amsterdam 

I 

• 8jjlage: Addendum op de vergunningaanvraag (kenmerk 2007·52539) van Vopak Terminal 
Westpoort, inclusief 8 bijlagen 

212 



Inhoudsopgave Addendum documenten 

Tabblad Omschrijving 

1 Addendum hoofddocument 

2 Addendum bijlage 1 Reactie Vopak op de adviezen 

3 Addendum bijlage 2 Luchtemissie varianten vergelijking 

4 Addendum bijlage 3 Geuremissie rapportage 

5 Addendum bijlage 4 QRA 

6 Addendum bijlage 5 Brief Haven Amsterdam aan 
Gemeenteraad Amsterdam 

7 Addendum bijlage 6 Brandbestrijdingsfilosofie 

8 Addendum bijlage 7 Inhoudsopgave van de bijlagen bij 
de vergunningaanvraag 

9 Addendum bijlage 8 Diverse tekeningen 

ODD 
_ 0.0_ 

ODD 
.OYAL "ASKONING 



TAB 1 



VTW vergunningaanvraag WmlWvo/Wwh 
addendum 

December 2007 

Definitief rapport 

952432 

Vopak 



ODD 
___ ........ 0 .......... 0 .... -

ODD 

ROYAL HASKONING 

HASKONJNG NEDERLAND B.V. 

G.eorge HintzenWeg 85 

Postbus 8520 

3009 AM Rotterdam 

MILIEU 

+31 (0)104433666 Telefoon 

010 - 4562312 Fax 

info@rotterdam.royalhaskoning.com E-maU 

www.foyalhaskoning.comlnternet 

Arnhern 09122561 KvK 

Documenttitel VTW vergunningaanvraag WmNVvoNVwh 
addendum 

Verkorte documenttitel VTW vergunningaanvraag addendum 

Status Oefinitief rapport 

Datum December 2007 

Projectnaam VTW vergunningaanvraag WmNVvoNVwh en 
MER 

Projectnummer 982432 

Opdrachtgever 

Referentie 982432/R/501693/Rott 

Auteur(s) Han van Niekerk 

Collegiale toels Wileo van dar Lans 

Datum/paraaf 

Vrijgegeven door Leo Brouwer 

Datum/paraaf 



000 
__ 0.0_ 

000 

ROYAL HAS KONING 

INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDING 

2 

3 

4 

1.1 Aanleiding 
1.2 Leeswijzer 

TOELICHTING OP DE BIJLAGEN 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

2.6 
2.7 

2.8 

Bijlage 1: Reactie van Vopak op de adviezen 
Bijlage 2: Luchtemissie varianten onderzoek 
Bijlage 3: Geuremissie rapportage 
Bijlage 4: ORA 
Bijlage 5: Brief van Haven Amsterdam aan de Gemeenteraad van 
Amsterdam 
Bijlage 6: Brandbestrijdingsfilosofie 
Bijlage 7: Inhoudsopgave van de bijlagen bij de 
vergunningaanvraag en het MER 
Bijlage 8: Diverse tekeningen 

AANVULLENDE INFORMATIE 
3.1 Vergunningaanvraag 
3.2 Bijlagen algemeen 
3.3 Bijlage 4a: Luchtrapportage 
3.4 Bijlage 4b: Luchtemissie reductie 
3.5 Bijlage 5a: ORA 
3.6 Bijlage 5b: MRA 
3.7 Bijlage 8: NRB toets 
3.8 Bijlage 11: BBT toets 
3.9 Bijlage 13: Tekeningen 
3.10 Bijlage 18: VR* 
3.11 Conclusies naar aanleiding van overleg 31-10-2007 

TEKSTUELE AANPASSINGEN 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Aigemeen 
Samenvatting 
Vergunningaanvraag 
Bijlage 4a: Luchtrapportage 
Bijlage 18: VR* 

Bijlagen: 
1. Reactie van Vopak op de adviezen 
2. Luchtemissie varianten onderzoek 
3. Geurrapportage 
4. QRA 
5. Brandbestrijdingsfilosofie 

Biz. 

2 
2 
2 
3 
4 

4 
4 

5 
5 

6 
6 
7 
7 
9 

10 
14 
14 
15 
15 
16 
17 

19 
19 
19 
19 
22 
23 

6. Brief Haven Amsterdam betreffende kredietaanvraag Vopak ter besluitvorming in de 
Gemeenteraad van 31 oktober 2007 

7. Inhoudsopgave van de bijlagen bij de vergunningaanvraag en de MER 
8. Diverse tekeningen 

VTW vergunningaanvraag addendum 

Definitief rapport 

- i - 9S2432/R/S01693/Rot! 

December 2007 



,. 

DOD 
_D.D~ 

DOD 

ROYAL HASKONING 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In de brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland d.d. 9 november 
2007 (kenmerk 2007-66448) getiteld 'Aanvraag milieuvergunning Vopak Terminal 
Westpoort - verzoek om aanvullende gegevens' worden aanvullende vragen gesteld 
betreffende de ingediende WmlWvolWwh vergunningaanvraag d.d. 10 september 2007. 

Deze vragen en opmerkingen hebben betrekking op de volgende onderdelen van de 
vergunningaanvraag: 
• samenvaUing; 
• vergunningaanvraag; 
• bijlagen (algemeen); 
• bijlage 4a luchtrapportage; 
• bijlage 4b luchtemissie reductie; 
• bijlage 5a QRA; 
• bijlage 5b MRA; 
• bijlage 8 NRB; 
• bijlage 11 BBT-toets; 
• bijlage 13 tekeningen; 
• bijlage 18 VR*. 

Tevens zijn door de provincie adviezen ontvangen van de volgende partijen: 
• Regionale brandweer Amsterdam; 
• Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
• Dienst Bouw Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam; 
• Gemeente Zaanstad; 

Daarnaast zijn ook de conclusies van het overleg tussen provincie en Vopak van 31 
oktober 2007 van belang. 

Op grond van de bovengenoemde vragen en opmerkingen van de provincie en de 
adviezen van andere betrokken partijen heeft Royal Haskoning in opdracht van Vopak 
dit addendum op de vergunningaanvraag opgesteld. 

1.2 Leeswijzer 

De volgende aparte documenten zijn als bijlage bij dit addendum gevoegd: 
• Reactie van Vopak op de adviezen 
• Luchtemissie varianten onderzoek 
• Geurrapportage 

• QRA 
• Brandbestrijdingsfilosofie 
• Brief Haven Amsterdam betreffende kredietaanvraag Vopak ter besluitvorming in 

de Gemeenteraad van 31 oktober 2007 
• Inhoudsopgave van de bijlagen bij de vergunningaanvraag en de MER 
• Diverse tekeningen 
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In hoofdstuk 2 wordt een korte inhoudelijke toelichting op de bijlagen gegeven. 

In hoofdstuk 3 en 4 zullen de vragen en opmerkingen van de provincie, zoals verwoord 
in de brief van 9 november 2007, worden beantwoord. Hierbij zijn de vragen en 
opmerkingen op een logische wijze genummerd en letterlijk in het addendum 
overgenomen. Per vraag of opmerking is een antwoord van Vopak geformuleerd, 
waarbij indien relevant naar de betreffende bijlage bij dit addendum wordt verwezen. 

In hoofdstuk 3 worden de inhoudelijke reacties op de vragen en opmerkingen en 
aanvullende informatie gegeven. In hoofdstuk 4 worden de tekstuele wijzigingen op de 
vergunningaanvraag en de bijlagen gegeven. 

Indien beantwoording van vragen en/of opmerkingen in deze bijlagen zijn opgenomen, 
is dit in dit addendum expliciet aangegeven. Indien aanvullende informatie beschikbaar 
is, is dat eveneens toegevoegd. 
De opmerkingen en/of vragen vanuit de brief van de provincie en de daarin aangegeven 
adviezen zijn, voor zover deze op de vergunningaanvraag betrekking hebben, in dit 
addendum gekopieerd, waaronder dan onze reactie is gegeven. 

VTW vergunningaanvraag addendum 
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2 TOELICHTING OP DE BIJLAGEN 

2.1 Bijlage 1: Reactie van Vopak op de adviezen 

In bijlage 1 wordt een reactie gegeven op de vragen en opmerkingen die in de adviezen 
van de regionale brandweer Amsterdam, de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, de dienst Bouw Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam en de gemeente 
Zaanstad aan de provincie zijn opgenomen. 
Hierbij zal zo mogelijk worden verwezen naar de beantwoording van de vragen en 
opmerkingen van de provincie in de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen van dit 
addendum. 

2.2 Bijlage 2: Luchtemissie varianten onderzoek 

Om antwoord te geven op het verzoek van vergunningverlener om additionele informatie 
te ontvangen ten aanzien van de rest emissies van de nieuwe terminal is deze studie 
door Vopak Oil EMEA in samenwerking met Royal Haskoning en DNV opgesteld ten 
behoeve van de verdere onderbouwing van de vergunningaanvraag voor de nieuwe 
terminal genaamd Vopak Terminal Westpoort (hierna VTW genoemd) te Amsterdam in 
het kader van het toepassen van Best Beschikbare Techniek (BBT) volgens IMKO-II. 

Het doel van deze studie is om varianten voor het voorkomen en / of reduceren van de 
em issie, die als gevolg van operationele daklandingen vrijkomt, te beoordelen op 
geschiktheid voor toepassing bij VTW. In deze studie worden mogelijke varianten 
getoetst aan en beoordeeld op de randvoorwaarden, welke door Vopak, in overleg met 
de vergunningverlener zijn geformuleerd ten aanzien van: 
• Veiligheid 
• Milieu 
• Operabiliteit en productkwaliteit 
• Kosten 

In onderstaand overzicht zijn de varianten beschreven die in dit onderzoek nader zijn 
uitgewerkt en onderzocht. 

Varianten overzicht 

Nr Variant DVI type 

VA Koepeldak 

met IDD 

1 Per tank DVI per tank 

I--
2 Mobiele DVI 

3 Tussen tank Volledig dampbalans 

r---
en schip 

4 Dampretoursysteem 

5 Vast dak tank Centrale DVI 

-
6 Decentrale DVI 

VTW vergunningaanvraag addendum 

Definitief rapport - 2-

8eschrijving (nageschakelde) technologie 

8eperking losemissies door IDD, volledige 

verwerking beladingemissies 

8eperking losemissies door IDD, verwerking 

emissies daklandingen met DVI per tank 

8eperking losemissies door IDD, verwerking 

emissies daklandingen met mobiele DVI 

Volledig dampbalans tussen tank en schip, met 

kleine centrale DVI voor restdampen 

Dampretoursysteem tussen tank en schip, met 

kleine centrale DVI voor restdampen 

Aile adem en losemissies verwerkt door een 

centrale DVI 

Aile adem en losemissies verwerkt door een 
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Nr Variant DVI type 8eschrijving (nageschakelde) technologie 

decentrale OVI per tankput 

7 Koepeldak Centrale OVI 8eperking losemissies door 100, verwerking 

met 100 emissies daklandingen met een centrale OVI -
8 Oecentrale OVI 8eperking losemissies door 100, verwerking 

emissies daklandingen met een decentrale OVI 

per tankput 

9 Vast dak met Centrale OVI, aileen 8eperking losemissies door 100, verwerking 

IDO daklandingen emissies daklandingen met een centrale OVI -
10 Centrale OVI, continue 8eperking losemissies door 100, continue 

verwerking verwerking, voor daklandingen en 

ademverliezen boven 100 door centrale DVI. 

11 Oecentrale OVI Variant op 9. 8eperking losemissies door 100, 

verwerking emissies daklandingen met per 

tankput aangesloten op decentrale OVI 

Uit de vergelijking van de voorgenomen activiteit met de varianten blijkt dat de 
voorgenomen activiteit voor aile aspecten, behalve het (milieu) aspect VOS emissies, 
het beste scoort in vergelijking met de varianten of tot de beste varianten behoort. 

Omdat Vopak sterk hecht aan een veilige terminal (voor de omgeving van de terminal 
en de mensen die op de terminal werkzaam zijn) blijft Vopak van mening dat de in de 
vergunningaanvraag beschreven voorgenomen activiteit, zoals onderbouwd in de 
studie, Best Beschikbare Techniek is, zoals ook beschreven in het IMKO II convenant. 

2.3 Bijlage 3: Geuremissie rapportage 

In de aangepaste geuremissie rapportage, bijgevoegd als bijlage 3, zijn een aantal 
belangrijke aanpassingen doorgevoerd in vergelijking met de oorspronkelijke bijlage bij 
de vergunningaanvraag. 
Deze aanpassingen hebben betrekking op: 
• de modellering van de emissiebronnen is gebaseerd op zes emissiebronnen (€len 

per tankput) in plaats van oorspronkelijk €len emissiebron voor de hele terminal; 
• naast de 98-percentiel contouren zijn ook de 99,5-percentiel en 99,99-percentiel 

contouren bepaald; 
• er is een toelichting gegeven op het verschil tussen de benzinedamp samenstelling 

zoals gebruikt in de geuremissie berekeningen en die van de luchtrapportage. 

De 98-percentiel contour voor 1 ge/m3 is niet aanwezig. De 99,5- en 99,99- percentiel 
contouren kunnen wei worden bepaald en zijn in respectievelijk figuur 1 en 2 van de 
bijlage weergegeven. Ais referentie is de 98-percentiel contour zoals deze in het MER 
was opgenomen in figuur 3 opgenomen; deze contour was gebaseerd op €len puntbron 
voor de hele terminal. 
Voor de 99,5 -percentiel contour blijft grotendeels binnen de inrichting. Het maximale 
be"invloedingsgebied voor geur wordt aangegeven door de 99,99-percentiel contour. 

De geurcontouren zijn bepaald op basis van de geurdrempel van MTBE, welke de 
laagst voorkomende geurdrempel is van de in benzinedamp voorkomende stoffen. 
Hierdoor ontstaat een overschatting van de geuremissie. 
Aangezien de geurcontour van 1 ge/m3 als 98 percentiel binnen de terreingrens van 
VTW ligt (deze kan immers niet worden bepaald) zal er in de omgeving van VTW, 
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volgens de gangbare definitie van geurhinder, geen sprake zal zijn van onacceptabele 
geurhinder. 

2.4 Bijlage 4: QRA 

De ORA is aangepast en verduidelijkt naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Provincie, Brandweer en de omringende gemeenten. Het grootste deel van de 
verhelderingen hebben betrekking op de opmerkingen van de Brandweer. Het gaat 
hierbij om verheldering van de subselectiemethodiek, het weergeven van het 
invloedsgebied en de risk ranking van de berekende scenario's. De 
subselectiemethodiek is in meer detail uitgelegd. Tevens is in de ORA een hoofdstuk 
opgenomen met daarin de belangrijkste effecten met betrekking tot het invloedsgebied. 
De risk ranking van de meegenomen scenario's kan niet worden gegeven door een 
probleem in SafetiNL;hierdoor is het niet mogelijk is risk ranking uitdraai te maken. De 
ranking is nu gemaakt via een omweg. 
De risico's van de burgerluchtvaart voor VTW hoeft niet te worden mee genom en 
conform de voorschriften uit de Handleiding Risicoberekeningen van RIVM. Het risico is 
verwaarloosbaar. 
De overige opmerkingen hebben betrekking op kleine synergiefouten tussen het VR en 
de ORA. Deze zijn inmiddels aangepast en gelijk getrokken met de waarden en 
beschrijvingen zoals opgenomen in de ORA. 

2.5 Bijlage 5: Brief van Haven Amsterdam aan de Gemeenteraad van 
Amsterdam 

In de brief van Haven Amsterdam aan de Gemeenteraad van Amsterdam wordt het 
intensieve overleg tussen Stichting Ruigoord en Haven Amsterdam toegelicht. De 
volgende onderdelen van de overeengekomen package-deal worden toegelicht:: 
• Verlenging huurovereenkomst met de stichting tot 2014 en mogelijk tot 2019; 
• Financiering door de gemeente van rendabele investeringen in renovatie en 

uitbreiding van ateliers en andere publieksvoorzieningen; 
• De schuur zal in eerste instantie de lokatie zijn voor productieruimte en tryouts van 

theatergezelschappen. Indien om veiligheidsredenen deze lokatie bij nader inzien 
daarvoor niet geschikt is, zal in goed overleg een gelijkwaardige lokatie binnen 
Ruigoord worden ontwikkeld; de kosten hiervan zullen door Haven Amsterdam en 
Vopak worden gedragen. 

• Mocht de risicocontour, na definitieve aanwijzing van de provincie, ruimer uitvallen 
dan momenteel is voorzien, dan treden partijen in overleg over compensatie van 
het ruimteverlies van Ruigoord. 

• De Stichting legt zich neer bij de beoogde vestiging van VTW en zal geen 
zienswijzen inbrengen of beroep instellen. 

2.6 Bijlage 6: Brandbestrijdingsfilosofie 

In de brandbestrijdingsfilosofie komen de volgende zaken aan de orde: 
• Blusfilosofie en algemene ontwerpeisen; 
• Brand- en gasdetectie systemen; 
• Brand scenario's: tanks, tankputten, steigers, koppelplateau, butaan losgebied; 
• Capaciteitsberekening van de blusvoorzieningen 

VTW vergunningaanvraag addendum 
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• Brandbestrijding systemen: schuim systemen, bluswaterpompen en -Ieidingen en 
handbrandblussers; 

• Overige systemen: oil boom. 

Hierbij wordt met name toegelicht in hoeverre Vopak zeit in staat is om een 
(beginnende) brand te bestrijden en onder welke omstandigheden assistentie van de 
Gemeentelijke Brandweer noodzakelijk is. 

2.7 Bijlage 7: Inhoudsopgave van de bijlagen bij de vergunningaanvraag 
en het MER 

Deze inhoudsopgave geeft een opsomming van aile twintig bijlagen bij de op 10 
september 2007 door de provincie ontvangen vergunningaanvraag en het MER. 

2.8 Bijlage 8: Diverse tekeningen 

In bijlage 8 zijn de volgende aangepaste tekeningen opgenomen: 
• Site layout tekening, incl. PGS15 opslag, opslag reserveonderdelen I werkplaats en 

de opslag van schuimvormend middel in bladdertanks; 
• Rioleringstekening; hierop zijn aile lozingspunten opgenomen; 
• Brandblusvoorzieningen: deze is op een groter tormaat atgedrukt; 
• Gevaarzone indeling; 
• Eenvoudige PFD's met insluitsystemen. 

Tevens zijn de tekeningen voorzien van een eenduidige schaal. 
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3 AANVULLENDE INFORMATIE 

3.1 Vergunningaanvraag 

Vraag 5: 
In paragraaf 4.6 staat aangegeven dat het definitieve ontwerp van de DVI in een later 
stadium aan ons wordt voorgelegd. Het verdient de voorkeur het ontwerp van de DVI in 
het kader van de aanvraag te kunnen beoordelen. Indien het ontwerp nog niet 
beschikbaar is, zullen wij hiervoor een voorschrift in de vergunning opnemen; 

Antwoord 5: 
Op dit moment wordt de DVI ontworpen. Er is contact met meerdere 
leveranciers en een definitieve keuze is nog niet gemaakt. De uiteindelijke DVI 
zal voldoen aan de wettelijke normen, de kenmerken zoals in de 
vergunningaanvraag opgenomen en de aanvullende voorschriften in de 
vergunning. 

Vraag 6: 
Uit de aanvraag is niet te herleiden op welke locatie de additievenopslag (conform PGS 
15), monsteropslag (conform PGS 15), opslag reserve-onderdelenlwerkplaats en opslag 
van schuimvormend middel in bladdertanks gaat plaatsvinden; er dient op tekening 
aangegeven te worden waar deze opslagen gesitueerd zijn; 

Antwoord 6: 
De PGS 15 opslag is ten noorden van tankput 100 gesitueerd .. De opslag van de 
reserveonderdelen (werkplaats) zal in het kantoorgebouw plaatsvinden. De 
opslag van schuimvormend middel in bladdertanks zal in de nabijheid van 
tankput 700 plaatsvinden. Deze lokaties zijn opgenomen op tekeningen @@ in 
bijlage 8 bij dit addendum. 

Vraag 9: 
In paragraaf 7.2 staat, in tegenstelling tot de rest van de aanvraag, aangegeven dat 
slechts de schepen, die uitgerust zijn met een dampretourleiding op de DVI worden 
aangesloten. In de vergunning zal echter worden opgenomen dat het laden van 
schepen met VOS uitsluitend mag plaatsvinden wanneer aangesloten wordt op een DVI; 

Antwoord 9: 
Er zullen uitsluitend schepen worden beladen die op de DVI kunnen worden 
aangesloten. 
De tekst onder tabel 7.2 op pag. 35 wordt als voigt aangepast:: 
"Uit tabel 7.1 blijkt dat vooral de emissie van het laden van schepen aanzienlijk 
is. Er zal een DVI van het type membraanfilter en een 2e trap (RTO: 
Regeneratieve Thermische Oxidatie) gebouwd worden, waarop aile schepen 
(voor aile producten, dus ook diesel), aangesloten zullen worden. " 

Vraag 10: 
In tabel9.2 wordt een grote hoeveelheid oliehoudende vloeistoffen als gevaarlijke 
afvalstoffen genoemd. Er dient nader onderbouwd te worden ten gevolge van welke 
activiteiten deze oliehoudende vloeistoffen ontstaan, welke maatregelen worden 
getroffen om deze specifieke afvalstroom te beperken en hoe deze afvalstoffen worden 
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afgevoerd (lozing via afvalwater, externe verwerking e.d.). Zonder nadere toelichting zal 
voor de afvalstroom een onderzoeksvoorschrift aan de vergunning worden verbonden. 

Antwoord 10: 
De oliehoudende vloeistoffen komen vooral vrij bij schoonmaak activiteiten 
(oliehoudend was- en spoelwater) en product verontreiniging (slops). 
Oliehoudend was- en spoelwater kan afhankelijk van de kwaliteit (CZV < 200 
mg/l) via de AWZI worden verwerkt, anders wordt het afgevoerd naar een 
erkende verwerker. Deze afvalstroom wordt zoveel mogelijk beperkt door de 
tanks zo leeg mogelijk te maken (mede door het ontwerp van de tanks) alvorens 
spoelwater te gebruiken om de tank verder te reinigen. 
Slops ontstaan door vermenging van producten waarna deze niet meer aan de 
specificaties voldoen. Slops zullen naar een erkende verwerker worden 
afgevoerd. Deze afvalstroom wordt zoveel mogelijk beperkt doordat het ontwerp 
en het gebruik van de terminal erop is ingericht om vermenging van producten te 
voorkomen. 
De aangegeven hoeveelheden zijn gebaseerd op ervaringscijfers van andere 
terminals. Een exacte inschatting van deze afvalstroom is op voorhand niet te 
geven, maar zal gedurende de operatie worden vastgesteld. Tevens betekent 
een reductie van deze afvalstroom een financieel voordeel doordat minder afval 
behoeft te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

De oliehoudende producten zoals in tabel 9.2 bedoeld, zijn vooral slops 
(verontreinigd product) en was- en spoelwater (afkomstig van schoonmaak 
activiteiten). Oliemonsters vallen hier ook onder, maar zullen slechts een klein 
onderdeel van deze afvalstroom uitmaken. 

Aanvullende informatie ten behoeve van de vergunningaanvraag : 
Conform Vopak standaarden zal naast snelheidsbeperkende maatregelen op het terrein 
van VTW, zoals eenrichtingsverkeer op het terrein en een max. snelheid van 30km/uur, 
op kritische plaatsen ook aanrijdbeveiligingen worden geplaatst om externe impact door 
een tankwagen te voorkomen. 

3.2 Bijlagen algemeen 

Vraag 11: 
8ij de bijlagen ontbreekt een inhoudsopgave. Er dient een inhoudsopgave van de 
bijlagen toegevoegd te worden; 

Antwoord 11 : 
Er is een inhoudsopgave van de bijlagen als bijlage 7 bij dit addendum gevoegd. 

3.3 Bijlage 4a: Luchtrapportage 

Vraag 13: 
In tabel 2.4 wordt uitgegaan van een typische samenstelling van benzinedampen met 
1,7% benzeen. In de tabellen van bijlage 1 wordt uitgegaan van 0,70% benzeenfractie 
op basis van cijfers van een andere Vopak terminal. Er dient nader onderbouwd te 
worden of de aangehouden benzeenfractie van 0,70% correct is. 
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Antwoord 13: 
Voor dit geuremissie onderzoek is een andere referentie voor de samenstelling 
van benzinedampen gebruikt dan voor de toetsing aan het Besluit luchtkwaliteit 
(Bijlage 4a van de vergunningaanvraag). V~~r de toetsing aan het Besluit 
luchtkwaliteit is uitgegaan van de meest actuele beschikbare data (van een 
vergelijkbare Vopak terminal - Vopak West Turrock Terminal (UK) in 2006). 
Deze meetdata was echter niet bruikbaar voor het geuremissie onderzoek 
omdat in de rapportage van de metingen van Vopak West Turrock Terminal 
(UK) aileen de fracties van de koolwaterstoffen per ketenlengte werd 
gerapporteerd (dus aileen C5, C6 etc.). Omdat voor het geuremissie onderzoek 
het onderscheid tussen specifieke typen stoffen die zich in benzinedampen 
bevinden (alifaten, aromaten etc.) belangrijk is, is in het geuronderzoek 
uitgegaan van een oudere referentie (Dampverwerking bij benzinedepots 
(projectbureau KWS, juni 1991). Dit onderscheid is van belang in verband met 
de grote verschillen in geurdrempels van de verschillende stoffen. De oorzaak 
van de hogere benzeenconcentratie in de referentie die voor het geuremissie 
onderzoek is gebruikt, ligt waarschijnlijk in de aangescherpte (Iagere) normen 
voor de maximaal toegestane benzeenfractie in benzine (in 2000). Omdat het 
geuronderzoek een indicatief onderzoek is achten wij deze aanscherping van de 
benzeen norm niet relevant voor de uitkomst van het geuronderzoek. Daarbij 
komt dat benzeen niet als modelstof in het geuremissie onderzoek is 
gehanteerd. Aile stoffen met lage geurdrempel (aromaten en MTBE; zie tabel2) 
zijn voor het geuronderzoek omgerekend naar geuremissie uitgaande van de 
laagst voorkomende geurdrempel; die van MTBE. Hierdoor ontstaat een 
overschatting van de geuremissie. 
Dit is in het aangepaste geuremissie rapport (bijlage 3 van dit addendum) 
opgenomen. 

Vraag 14: 
De resultaten van het indicatieve geuronderzoek zijn ons inziens niet correct vanwege 
het feit dat een 98% geurcontour wordt gepresenteerd op basis van 1 emissiepunt voor 
de gehele inrichting. De werkelijke geurcontour hoort rondom de opslagtanks heen te 
liggen en niet erbinnen. In paragraaf 2.3 wordt verder aangegeven dat wordt uitgegaan 
van een worst case scenario, terwijl de emissiegegevens van het maximaal realistische 
scenario worden gehanteerd. De invoergegevens van het onderzoek, de geurcontour bij 
opsplitsing van de geurbronnen en een worst case scenario, resulteren in een 98% 
geurcontour vlak bij de terreingrenzen van de inrichting oplevert. Voorgaande zal in de 
considerans van de vergunning nader onderbouwd worden. Een aangepast 
geuronderzoek is niet vereist, maar weI dient tabel 2.3 vervangen te worden door een 
correcte tabel en dienen de correcte bijlagen van de geurberekeningen (98 percentiel, 
99,5 percentiel en 99,99 percentiel) ingediend te worden. 

Antwoord 14: 
In het aangepaste geuremissie rapport (bijlage 3 van dit addendum) zijn de 
geurcontouren opgenomen, die zijn gebaseerd op zes emissiepunten (een per 
tankput) in plaats €len emissiepunt zoals in de luchtrapportage bij de 
vergunningaanvraag was opgenomen. 
Tevens is de correcte tabel 2.3 en zijn de correcte bijlagen van de 
geurberekeningen in het aangepaste geuremissie rapport opgenomen. 
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Vraag 15: 
Bij de in het onderzoek gebruikte figuren zijn oude ondergronden gebruikt. Op basis van 
deze figuren is niet goed te herleiden waar de geplande inrichting is gelegen. 
Voorgesteld wordt om de figuren op basis van een recente achtergrond opnieuw in te 
dienen; 

Antwoord 15: 
In het aangepaste geuremissie rapport (bijlage 3 bij dit addendum) zijn de 
geuremissie contouren met verbeterde ondergronden opgenomen. Hiervoor is 
dezelfde ondergrond gebruikt als voor het akoestisch onderzoek. Ais referentie 
is in de bijlage figuur 3 opgenomen, deze is voorzien van de oude ondergrond. 

3.4 Bijlage 4b: Luchtemissie reductie 

Vraag 16: 
In de conclusie van paragraaf 2.3 in de bijlage 11 van de rapportage wordt aangegeven 
dat variant B (vast dak tank + DVI) niet verder wordt overwogen vanwege de marginale 
kosten per ton vermeden emissie. Voorgaande is gebaseerd op een DVI en aanleg van 
transportleidingen van 43,6 miljoen Euro. Indien de kosten als argument worden 
gebruikt om deze variant niet te overwegen, dienen deze kosten toegelicht te worden; 

Antwoord 16: 
In de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage 2 bij dit addendum) is een 
uitgebreide en gedetailieerde beschrijving en kostenschatting van de 
onderzochte varianten opgenomen. De aangegeven variant Bin vraag 16 is in 
de luchtemissie varianten vergelijking variant 5 genoemd. In de luchtemissie 
varianten vergelijking wordt een integrale afweging tussen veiligheid, milieu, 
operationele en financiele aspecten gemaakt. Kosten zijn hierbij nooit het enige 
argument om varianten wei of niet te overwegen. 

Vraag 17: 
In de conclusie van paragraaf 2.3 van bijlage 11 van de rapportage wordt aangegeven 
dat variant C (vast dak + dampbalanssysteem + DVI) niet verder wordt overwogen 
vanwege de veiligheidsaspecten. De genoemde veiligheidsaspecten zijn niet afdoende 
onderbouwd. Tevens is geen aandacht geschonken aan mogelijkheden van meerdere 
klein ere dampbalanssystemen, mogelijke aanpassing layout terrein met korter 
leidingwerk, mogelijkheden tot toepassing van mobiele DVl's bij het vullen van 
opslagtanks na leegstand enz. Voorgaande dient nader toegelicht te worden. 

Antwoord 17: 
In de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage 2 bij dit addendum) is een 
uitgebreide en gedetailieerde beschrijving en kostenschatting van de 
onderzochte varianten opgenomen. De aangegeven variant C in vraag 17 is in 
de luchtemissie varianten vergelijking variant 3 genoemd. In de luchtemissie 
varianten vergelijking worden in totaal elf mogelijke varianten vergeleken met de 
voorgenomen activiteit. 
In de luchtemissie varianten vergelijking wordt onderscheid gemaakt tussen 
varianten met een centrale DVI aangesloten op de tanks, een DVI per tankput, 
een DVI per tank en mobiele DVl's voor het afvangen van emissies bij vulien 
van de tanks. 
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In de vergelijking van de varianten en de voorgenomen activiteit worden diverse 
veiligheidsaspecten beschouwd, nl. personele veiligheid, interne veiligheid, 
externe veiligheid en domino-effecten. 
Bij de evaluatie van de personele veiligheid is de mate waarin personeel 
handelingen moet verrichten aan de systemen om deze te opereren en te 
onderhouden van belang. Hierbij zijn belangrijke aspecten 
• de condities waaronder deze handelingen moeten plaatsvinden (plaats, 

hoogte van equipment en klimaat) 
• de toestand van het systeem (drukvrij en dampvrij kunnen maken van de 

installaties) 
• de complexiteit en omvang van de (onderhouds)activiteit 
• de frequentie van de handelingen en daarmee gepaard gaande 

blootstelling 
V~~r de bepaling van het risicoprofiel met betrekking tot de interne veiligheid zijn 
de volgende aspecten in de onderbouwing meegenomen: 
• Toename in aantal en omvang van het equipement (van invloed op 

lekbronnen en gevolgen) 
• Toename aantal handelingen (kans op fouten) 
Voor de vergelijking met betrekking tot de externe veiligheid is de toename van 
de faalkans van de opslagtank, door het installeren van additionele 
equipemenUhandelingen welke een invloed kan hebben op de integriteit van de 
opslagtank, bepaald. Uit bestudering van de varianten is gebleken dat het 
terugkerende scenario het falen is van een opslagtank door overdruk dan wei 
onderdruk. Dit kan veroorzaakt worden door een slecht werkende DVI, foutieve 
oplijning of dichtfalende kleppen in het dampretour/balanssysteem. De invloed 
van deze verhoogde faalkans is voor een enkele 38.000 m3 tank berekend in 
SafetiNL en wordt vergeleken met het standaard scenario, de base case. 
Bij de domino effecten wordt er naar de mogelijke vervolggebeurtenissen 
gekeken die bij de verschillende varianten kunnen optreden. V~~r de analyse 
wordt uitsluitend gekeken naar de extra equipement die ge·installeerd zou 
worden indien er gekozen wordt voor de bepaalde variant. 
Vervolggebeurtenissen bij calamiteiten van de tanks zelf worden niet besproken. 
Dit is in de luchtemissie varianten vergelijking in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 

3.S Bijlage Sa: QRA 

Vraag 18: 
Het is niet mogelijk om de op 16 oktober aan ons toegestuurde ORA, die is 
gemodel/eerd in SAFETI-NL 6.5.3 te beoordelen. Wij kunnen hoogstens eind 
december/begin januari beschikken over een geteste eindversie van SAFET/-NL 6.5.3. 
Oat is te laat in het kader van deze procedure. Oerhalve gaan wij uit van de bij de 
aanvraag ingediende ORA op basis van SAFET/6.5.1. 

Antwoord 18: 
De als bijlage 4 bij dit addendum gevoegde aangepaste QRA is eveneens in 
Safeti 6.5.1. gemodelleerd. Beperkende maatregelen zijn niet meegenomen in 
de modellering waardoor een overschatting van de risico's wordt berekend. 

Vraag 19: 
In tabel2 is de inhoud van opslagtank 701 en 702 niet correct opgenomen. 
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Antwoord 19: 
In de aangepaste ORA (bijlage 4 bij dit addendum) zijn de correcte inhouden 
van de opslagtanks 701 en 702 opgenomen; deze bedragen 2.000 m3 per tank. 

Vraaq 20: 
In paragraaf 2.2.5 van de ORA wordt aangegeven dat de dampverwerking niet verder in 
beschouwing wordt genomen vanwege de beperkte hoeveelheid product in het systeem. 
Voorgaande komt niet overeen met het argument dat geen dampba/anssysteem binnen 
de inrichting toegepast kan worden vanwege de veiligheidsaspecten, met name omdat 
de omvang van de beladingsdampen van de schepen een veelvoud is van de omvang 
van de emissies bij de opslagtanks. Voorgaande dient nader onderbouwd te worden of 
de dampverwerking dient in beschouwing te worden genomen in de ORA. 

Antwoord 20: 
Oe totale lengte van de leidingen naar de OVI van de schepen is veel korter dan 
de varianten waarin ook OVI's voor de verwerking van emissie van de 
opslagtanks zijn opgenomen. In het systeem met dampverwerking voor de 
opslagtanks zit circa 2.500 m3 damp. Vanwege de beperkte massa van deze 
damp in het leidingsysteem wordt dit niet meegenomen in de ORA voor de 
bepaling van het PR en GR. 
In de vergelijking van de varianten worden ook andere veiligheidsaspecten, 
zoals personele veiligheid, interne veiligheid en domino-effecten mee 
beoordeeld. Op grond van deze vergelijking kan tot een andere conclusie 
worden gekomen dan als aileen de resultaten van de ORA in beschouwing 
worden genomen. Oit is in de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage 2 bij dit 
addendum) nader toegelicht. 

Vraaq 21: 
Wij kunnen instemmen met de benadering t. a. v. de subselectie van de ORA. Er is 
echter niet duide/ijk in de tekst weergegeven wat in de ORA wordt meegenomen en wat 
niet. Er staat in paragraaf 2.3: "aile hoger vennelde instal/aties worden meegenomen in 
de ORA." Eerder is echter ook beschreven dat tankput 1 buiten beschouwing wordt 
gelaten. Onduidelijk is of tankput 7 ook is meegenomen in de ORA. Voorgaande dient 
nader toege/icht te worden; 

Antwoord 21 : 
In de aangepaste ORA (bijlage 4 bij dit addendum) is een verbeterde toelichting 
opgenomen op wat wei en niet in de ORA is meegenomen. Tankput 100 is niet 
in de ORA meegenomen omdat deze tanks K3/K4 product bevatten. Van 
tankput 700 zijn aileen de tanks 701 en 702 meegenomen; de tanks 703 tot en 
met 706 niet omdat deze slop/K3 bevatten. 

Vraaq 22: 
De butaanverladingen per tankwagen zijn niet gelijk aan de getallen die zijn vermeld in 
het VR. In het VR staat 27 tankwagens per jaar met 59 m3 (is ongeveer 1600 m3 per 
jaar). In de ORA staat 40 tankwagens met 50 m3 per jaar. De butaanver/ading per schip 
is ook niet gelijk aan de beschrijving in het VR. In het VR staat 18 schepen per jaar met 
1000 m3 per schip (18.000 m3 per jaar). In de ORA staat 11 verladingen met 44 uur per 
verlading (debiet is 200-300 m3/uur). Voor de ORA wordt 300 m3 per uur als maximaal 
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debiet aangehouden. Er staat ook dat er 580 ton KO per keer wordt ver/aden, 11 keer 
per jaar met een ver/ading van 4 uur per keer. 

Antwoord 22: 
In de aangepaste ORA (bijlage 4 van dit addendum) zijn de gegevens voor de 
butaanverladingen aangepast conform het VR*. In de ORA is gerekend met 27 
tankwagens per jaar met 59 m3 en 18 schepen per jaar met 1000 m3 per schip 
(18.000 m3 per jaar). 

Vraag 23: 
Vit de aanvraag b/ijkt dat nagenoeg binnen de terreingrens van de inrichting en boven 
het terrein van de inrichting 4 windturbines worden gerealiseerd. Vitgaande van 
modeme windturbines met een rotordiameter van 80-90 meter, draaien de rotorbladen 
zeer nabij de opslagtanks (bijvoorbeeld opslagtanks 205 en 304) en boven andere 
instal/aties binnen de inrich tin g. In paragraaf 5.2 worden de windturbines enkel 
genoemd bij het onderwerp ontstekingsbronnen. Verder worden deze ten onrechte 
buiten beschouwing gelaten. Zie hiema de tekst uit 'hand/eiding risicoberekeningen 
BEVI versie 1.4': 

Een Loss of Containment kan ook optreden ten gevolge van oorzaken van 
buiten de 
inrichting . ................... Andere voorbeelden zijn opslagtanks in de nabijheid 
van windturbines, waarbij afbrekende onderdelen een opslagtank kunnen 
doorboren en opslagtanks in de nabijheid van (hoge druk) aardgasleidingen. 
Hoewel een bedrijf geen (directe) invloed heeft op dergelijke exteme oorzaken, 
leiden deze weI tot een hogere faalkans voor de instal/a ties. Daarom moet een 
Loss of Containment ten gevolge van een oorzaak van buiten worden 
meegenomen in de risicoberekening van het bedrijf ....................... .Een Loss 
of Containment ten gevolge van het falen van een windturbine moet 
meegenomen worden in de ORA wanneer deze frequentie groter is dan 10% 
van de standaard frequentie van catastrofaal falen Een indica tie van de risico's 
en generieke dominoafstanden zijn te vinden in [19, 20]. 

De faalkansen van de windturbines dienen vanwege de korle afstand t.o.v. de 
opslagtanks als scenario in de ORA te worden meegenomen 

Antwoord 23: 
Aile tanks staan op tenminste 45 meter van de windturbines. Deze afstand is 
aangehouden op basis van eerdere ervaringen met nabij gelegen windturbines. 
Geen van de andere instaliaties binnen de inrichting ligt onder de windturbines. 
De verzochte aanvuliende informatie is thans in onderzoek genomen in 
samenwerking met RIVM en ECN. Een definitief antwoord kan nog niet worden 
gegeven. 

Vraag 24: 
De conclusie in hoofdstuk 8 van de ORA is vooralsnog niet correct. De opslagloods op 
het terrein moet gezien worden als een beperkt kwetsbaar object. Indien de opslagloods 
verwijderd wordt, zal dit in de aanvulling op de aanvraag aangegeven moe ten worden. 

Antwoord 24: 
Op basis van de uitgevoerde berekeningen met Safeti-NL, zoals opgenomen in 
de aangepaste ORA (bijlage 4 van dit addendum) kan besloten worden dat de 
contour van 10-6 per jaar een opslagloods in het Ruigoordgebied omvat. De 
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gebruiksstatus van de opslagloods is niet geheel duidelijk waardoor het moeilijk 
is te concluderen of de opslagloods beschouwd dient te worden als een 
(beperkt) kwetsbaar object. Indien de opslagloods gezien wordt als een beperkt 
kwetsbaar object mag hij niet onder de 10-6 contour liggen conform BEVi, 
behalve op basis van gegronde redenen. Er zijn afspraken gemaakt met de 
Haven en Ruigoord over verplaatsen van de loods tot buiten 10-6 contour. Deze 
afspraken zijn inmiddels ook door de Gemeenteraad is bevestigd tijdens de 
vergadering van 31/10107 en hierbij als bijlage 5 toegevoegd. 

Vraag 25: 
In de ORA ontbreekt een ranking van de instal/aties die hoofdzakelijk bijdragen aan het 
plaatsgebonden risico respectievelijk het scenario gaswolkexplosie en de bijbehorende 
effectafstanden. Oit hangt ook samen met de rampbestrijdingsscenario's in het VR. 

Antwoord 25: 
In de aangepaste QRA (bijlage 4 van dit addendum) is in hoofdstuk 9 een 
ranking van de instaliaties die hoofdzakelijk bijdragen aan het PR en GR 
respectievelijk het scenario gaswolkexplosie en de bijbehorende 
effectafstanden. 
De belangrijkste resultaten van de effectberekeningen voor het invloedsgebied 
zijn het 10 minuten leegstroom scenario van de 38.000 m3 opslagtanks en de 
breuk van de scheepsverladingsleidingen waarbij de inblokvoorzieningen falen. 
Hieronder zijn deze effectberekeningen van het invloedsgebied nogmaals 
weergegeven. 

- -
Scenario Stof Totale U~stroom- Effect Weertypel Effect-

uitstroom duur Wind- afstand 
[s1 snelheid (1% 

letaliteil) 
Iml 

10 mlnuten Kl 38.000 600 Fakkel 05,0 305 
u it51room tank [m31 F 1.5 240 

Plasbrand 05,0 145 
F 1,5 130 

i 
WolkbrandlQaswolk- 05,0 280 
explosle F 1.5 520 

Breuk Kl 
1

616 1800 Fakkel 05,0 53 
losllaadarm [kg/51 F 1,5 59 
zeeschip, fallen Plasbrand 05,0 360 inblokvoorziening 

F 1,5 330 
WolkbrandlQaswolk- 05,0 102 

I explosie F 1,5 345 

Vraag 26: 
De Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken concludeert dat niet kan worden 
beoordeeld of de juiste scenario's ten aanzien van de rampenbestrijding zijn gekozen, 
dat de effecten niet inzichtelijk zijn gemaakt en dat de ingediende ORA niet ontvankelijk 
moet worden verklaard (zie bijlage 1 bij deze brief). 

Antwoord 26: 
Zie hiervoor beantwoording van bovenstaande vraag 25. 
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Er wordt opgemerkt dat het Voorbereidingsbes/uit bestemmingsplan Afrikahaven e.o. is 
gebaseerd op de contour voortkomend uit de ingediende ORA. /ndien de 10-6 
contouren van de ORA tengevolge van het hiervoor genoemde wijzigen, zal het 
Voorbereidingsbesluit bestemmingsp/an Afrikahaven e.o. gebaseerd moeten worden op 
de gewijzigde contour. 

Antwoord 27: 
De resultaten van de QRA zullen aan Haven Amsterdam, die verantwoordelijk is 
voor de aanpassing van het Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan 
Afrikahaven e.o., ter beschikking worden gesteld. Inmiddels heeft de 
Gemeenteraad tijdens de vergadering van 21/11/07 ingestemd met het 
Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Afrikahaven e.o. 

3.6 Bijlage 5b: MRA 

Vraaq 28: 
De aanname in tabel 5 van de MRA met opslag van K1 product in tankput 1 is niet 
conform de aanvraag. 

Antwoord 28: 
In de diverse studies is de benadering van een worst case scenario gehanteerd. 
Oit houdt in dat voor de MRA andere uitgangspunten zijn gehanteerd dan bijv. 
voor de QRA en luchtemissie studies. 
V~~r de onvoorziene lozing op het oppervlaktewater zijn met name ethanol en 
MTBE de meest risicovolle stoffen. Om die reden zijn deze specifiek in de MRA 
opgenomen. In de MRA zijn de diverse producten gelijkmatig over de tanks 
verdeeld. Een andere indeling, waarbij in tankput 1 aileen K2/3 producten zullen 
worden opgeslagen, zal geen invloed hebben op de totale hoeveelheid 
opgeslagen ethanol en MTBE en dus ook niet op de resultaten van de MRA. 

3.7 Bijlage 8: NRB toets 

Vraaq 29: 
In de NRB-toets wordt uitgegaan van een v/oeistofkerende /ekbak ter plaatse van het 
koppe/plateau met pompen. Formee/ bestaat een vloeistofkerende lekbak niet. Op grond 
van paragraaf 7.2 van de PGS 29 is ter plaatse van een pompput (=koppe/p/ateau) een 
vloeistofdichte voorziening nodig. Derhalve zal in de vergunning in tegenstelling tot het 
gestelde in de NRB-toets een v/oeistofdichte voorziening ter p/aatse van het 
koppe/plateau worden geeist. 

Antwoord 29: 
Een vloeistofkerende voorziening met een beheerssysteem is conform de PGS 
29 toegestaan. 
Het koppelplateau zal als een vloeistofdichte voorziening worden uitgevoerd. In 
de praktijk zal deze worden bedreven als een vloeistofkerende voorziening met 
een beheerssysteem (met name incidentmanagement). 
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3.8 Bijlage 11: BBT toets 

Vraaq 30: 
Op grand van de resultaten van de BBT-toets wordt in hoofdstuk 3 van de BBT-toets 
geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten van de inrichting voldoen aan de 
beoordeelde BREF's. Voorgaand is ons inziens niet correct. De voorgenomen 
activiteiten met betrekking tot de emissie van VOS is op basis van de BREF Storage 
(par. 5.1.1.1), BREF Mineral Oil and Gas refineries (par. 4.17.4, par. 4.21.11 en par. 
4.21.13) en BREF Waste water en Waste gas treatment (par. 4.3.2), geen BBT. 
Voorgaande zul/en wij verwerken in de vergunning. 

Antwoord 30: 
In de SST toets is de voorgenomen activiteit getoetst aan de genoemde SREF's. 
In onze beoordeling wordt aan de genoemde onderdelen van de SREF's 
voldaan. Tevens voldoet de instaliatie aan de SST definitie zoals deze is 
overeengekomen tussen de overheid en de branche vereniging VOTOS en 
vastgelegd in het IMKO II convenant. In bijlage 2 wordt uitgebreid onderbouwd 
waarom de inrichting van VTW naar oordeel van Vopak SST is. 

3.9 Bijlage 13: Tekeningen 

Vraaq 31: 
De schaal/at op de ingediende tekeningen geeft niet de juiste schaal weer. Er dient een 
tekening op eenduidige schaal of met juiste schaal/at ingediend te worden; 

Antwoord 31: 
De tekeningen zijn hierop gecontroleerd en waar nodig aangepast. De 
aangepaste tekeningen zijn opgenomen in bijlage 8 van dit addendum. 

Vraaq 32: 
De tekening met brandblusvoorzieningen is te klein en niet leesbaar. Er dient een 
tekening op een grater, leesbaar formaat te worden ingediend. 

Antwoord 32: 
De tekening met de brandblusvoorzieningen is in grater formaat afgedrukt en 
bijgevoegd als bijlage 8 van dit addendum. 

Vraaq 33: 
Op de rioleringstekening is slechts 1 lozingspunt naar de Afrikahaven aangegeven. De 
overige lozingspunten + het lozingspunt naar de riolering dienen eveneens op tekening 
aangegeven te worden. 

Antwoord 33: 
De terminal heeft de volgende lozingspunten: 
• een lozingspunt op het gemeentelijk riool; 
• een lozingspunt op het oppervlaktewater, afkomstig van de AWZI; het 

schoon hemelwater riool is ook op dit lozingspunt aangesloten. 
Deze lozingspunten zijn op de rioleringstekening opgenomen, die is opgenomen 
in bijlage 8 van dit addendum. 
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3.10 BijJage 18: VR* 

Vraaq 34: 
Zie opmerkingen bij bijlage 5 m.b.t. ORA; 

Antwoord 34: 
De opmerkingen bij bijlage 5 m.b.t. de ORA zijn in paragraaf 2.6 van dit 
addendum beantwoord. 

Vraaq 35: 
In het VR* zijn geen procestekeningen van instal/a ties opgenomen, waarop de 
insluitsystemen en de mogelijkheden tot ingrijpen bij bijvoorbeeld overvul/en zijn 
aangegeven; verzocht wordt om deze procestekeningen in te dienen; 

Antwoord 35: 
De procestekening van installaties waarop insluitsystemen zijn aangegeven is 
opgenomen in bijlage 8 van dit addendum. 

Vraaq 36 
Het effect gaswolkexplosie is niet bepaald in de ORA en ontbreekt ook bij de 
rampenbestrijding. Onduidelijk is of een tank bijvoorbeeld bestand is tegen een overdruk 
van 0,3 bar, of er domino-effecten mogelijk zijn bij een gaswolkexplosie en of er geen 
domino-effecten mogelijk zijn omdat bij een plasbrand omliggende tanks worden 
gekoeld. Voorgaande dient nader toegelicht te worden omdat dit deel van het VR* 
anders niet duidelijk genoeg is; 

Antwoord 36: 
In de aangepaste ORA (bijlage 4 bij dit addendum) zijn de effecten van 
gaswolkexplosie voor de belangrijkste resultaten van de effectberekeningen 
voor het invloedsgebied opgenomen. Dit zijn het 10 minuten leegstroom 
scenario van de 38.000 m3 opslagtanks en de breuk van de 
scheepsverladingsleidingen waarbij de inblokvoorzieningen falen. 
De opslagtanks worden conform de PGS 29 ontworpen en op de 
voorgeschreven onderlinge afstand geplaatst. 
Bij een plasbrand zullen de omliggende tanks worden gekoeld om domino
effecten te voorkomen; dit geldt niet in het geval van een gaswolkexplosie. In de 
uitwerking van de ORA worden, conform de richtlijnen, geen domino-effecten 
gemodelleerd. 
Zie ook de beantwoording van bovenstaande vraag 25. 

Vraaq 37: 
Uit de brandbestrijdingsfilosofie kan uit het feit dat er hydranten worden opgesteld, 
geconcludeerd worden dat bij een tankputbrand wordt gekoeld. Oit wordt niet expliciet 
vermeld. Het is niet duidelijk hoe de hydranten werken, hoe deze bediend moeten 
worden, hoe lang een tankputbrand duurt en hoe lang gekoeld moet worden. De factor 
'bemensing' mist in de filosofie. Het is onduidelijk hoe de bemensing is geregeld bij een 
tankputbrand of het worst case scenario. Voorgaande dient nader toegelicht te worden; 

Antwoord 37: 
De onderlinge afstand tussen de tanks is zodanig dat koeling van de omliggende 
tanks in het geval van een tankbrand niet nodig is. In het geval van een 
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tankputbrand zullen de omliggende tanks wei worden gekoeld. VTW wordt 
uitgerust met een geautomatiseerd brand detectie en bestrijding systeem, welke 
vanuit de controlekamer bedienbaar is. Met het ge'fnstalleerde 
brandbestrijdingssysteem is VTW in staat de in de brandbestrijdingsfilosofie 
genoemde scenario's zelfstandig voor 20 minuten te bestrijden, zelfs 30 minuten 
in geval van een brand in het koppelplateau. In geval van een tankputbrand zal 
VTW assistentie moeten krijgen van de brandweer. De aangepaste 
brandbestrijdingsfilosofie is als bijlage 6 bij dit addendum gevoegd. 

Vraaq 41: 
Uit de aanvraag en VR* blijkt onvoldoende duidelijk of er op voldoende punten 
gasdetectie aanwezig is. Voorgaande dient nader toege/icht te worden. 

Antwoord 41 : 
In de aanvraag (par. 4.10.4 en 13.2) en in het VR* (par. 2.4.2 en 9.1.7) zijn de 
volgende locaties aangegeven waarop gasdetectie aanwezig is: 
• Koppelplateau; 
• Laad/losplaats; 
• DVI; 
• AWZI; 
• Butaanlosplaats, injectiepunt; 
• Transformatoren; 
• Gasdetectie aanwezig op de steigers, aangesloten op de noodstop 

systemen; 
• Gasdetectiesysteem voor koolwaterstoffen op het koppelplateau en de 

laad- en los-plaatsen dat volledig automatisch het verpompen stopt; 

Dit zijn de plaatsen waar mogelijk als gevolg van operationele handelingen gas 
vrij kan komen (detectie calamiteit) . Verder zijn er geen besloten ruimten waar 
gas kan vrijkomen, waar gasdetectie noodzakelijk zou zijn . Daarnaast zijn voar 
een tankterminal geen normen bekend, die voorschrijven waar gasdetectie 
geplaatst moet worden. Details zullen in het detail ontwerp worden opgenomen. 

3.11 Conclusies naar aanleiding van overleg 31-10-2007 

Vraaq 42: 
Onderbouwing met betrekking tot de Ruimtelijke ordening van de loods Ruigoord 
(toevoegen Brief). 

Antwoord 42: 
Zie hiervoor de beantwoording van bovenstaande vraag 24. De brief van Haven 
Amsterdam aan de Gemeenteraad van Amsterdam is als bijlage 5 bij dit 
addendum gevoegd. 

Vraaq43: 
Aangepast geuronderzoek en geurcontouren. 

Antwoord 43: 
In het aangepaste geuremissie onderzoek (bijlage 3 bij dit addendum) zijn de 
geuremissie berekeningen en de presentatie van de contouren aangepast, zoals 
in bovenstaande vragen 13, 14 en 15 is aangegeven. 
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Vraaq 44: 
Additionele in forma tie over de gepresenteerde variant 2 (/DD_tank met 
dampbalanceersysteem) . 

Antwoord 44: 
In de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage 2 bij dit addendum) is de 
additionele informatie over de gepresenteerde variant 2 in de 
vergunningaanvraag gegeven, zoals ook in de beantwoording van 
bovenstaande vraag 17 is opgenomen. 

Vraaq 45: 
Additionele informatie over de gepresenteerde kosten van de varianten 3a, 3b en 3c in 
relatie tot de vermeden VOS-emissies vanwege de maatregel (zie paragraaf 2.11 en 
4.13 van de NER). Op basis van de op 31-10 gepresenteerde kosten is niet te 
concluderen of sprake is van een kostenefficiente investering. 

Antwoord 45: 
In de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage 2 bij dit addendum) is 
additionele informatie over kosten van de varianten gegeven. Oit betreft naast 
de investeringskosten ook een uitgebreide onderbouwing van de jaarlijkse vaste 
en variabele kosten op grond waarvan de kosteneffectiviteit van de varianten is 
bepaald. Voor de bepaling van de kosteneffectiviteit zijn de richtlijnen, zoals 
deze in de NER zijn opgenomen, gevolgd. De kosteneffectiviteit is bepaald voor 
de totale investering ten behoeve van de VOS emissie reducerende 
maatregelen en in vergelijking tot de variant waarin de tanks zijn uitgevoerd met 
een koepeldak en 100 (voorgenomen activiteit) en in vergelijking tot de variant 
waarin de tanks zijn uitgevoerd met een vast dak en 100. 

Vraaq 46: 
Extra onderbouwing voor de hoeveelheid geproduceerde slops. 

Antwoord 46: 
Spoelwater van tanks wordt verzameld in de sloptanks. Het onderstaande water 
van de sloptanks wordt na meting gecontroleerd geloosd, via de 
afvalwaterzuivering . Indien het water niet op de afvalwaterzuivering geloosd kan 
worden , wordt het water per tankwagen afgevoerd naar een erkende verwerker. 
Het betreft circa 400 m3 spoelwater per jaar. Oit is een gemiddelde, op basis 
van een schatting dat elke tank eens in de 5 jaar gespoeld moet worden. 
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4 TEKSTUELE AANPASSINGEN 

4.1 Aigemeen 

Een aantal opmerkingen hebben geleid tot beperkte tekstuele aanpassingen van de 
vergunningaanvraag en enkele bijlagen. Vanwege de beperkte omvang van de 
veranderingen is besloten om deze documenten niet opnieuw in zijn geheel bij dit 
addendum te voegen. 

4.2 Samenvatting 

Vraag 1: 
Opmerkingen op de vergunningaanvraag en bijlagen, die eventueel terugkomen in de 
samenvatting, dienen in de samenvatting aangepast te worden. 

Antwoord 1a: 
De samenvatting getiteld "Samenvatting bij MER en vergunningaanvraag Wm, 
Wvo en Wwh", die als separaat document bij Vergunning en bijlagen is gevoegd, 
moet worden gelezen als de "niet-technische samenvatting". 

Antwoord 1 b: 
De opmerkingen en aanvullingen op de vergunningaanvraag hebben geleid tot 
een tekstuele aanpassing van de samenvatting. 

Dit betreft de volgende tekst in par. 7.7 op pag. 14 boven figuur 3: 
"Uit de analyse van het plaatsgebonden risico blijkt dat de 10E-6 contour deels is 
gelegen op het Ruigoord terrein. Deze contour overschrijdt een opslagloods. 
Een opslagloods is geen (beperkt) kwetsbaar object in de definitie van Bevi." 

De aangepaste tekst luidt als voigt: 
"Uit de analyse van het plaatsgebonden risico blijkt dat de 10E-6 contour deels is 
gelegen op het Ruigoord terrein. Deze contour overschrijdt een opslagloods. 
De gebruiksstatus van de opslagloods is niet geheel duidelijk waardoor het 
moeilijk is te concluderen of de opslagloods beschouwd dient te worden als een 
(beperkt) kwetsbaar object. Indien de opslagloods gezien wordt als een beperkt 
kwetsbaar object mag hij niet onder de 10-6 contour liggen conform BEVi, 
behalve op basis van gegronde redenen. Er zijn afspraken gemaakt met de 
Haven en Ruigoord over verplaatsen van de loods tot buiten 10-6 contour. 

4.3 Vergunningaanvraag 

Vraag 2: 
In de aanvraag wordt wisselend gesproken over wei of geen aanvoer van butaan met 
zeeschepen. Aangegeven dient te worden of er ook aanvoer van butaan met 
zeeschepen plaatsvindt; 
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Antwoord 2: 
Butaan wordt ook aangevoerd met zeeschepen (kleiner dan 10.000 ton) . 
Hiervoor zijn de volgende teksten aangepast: 

Par. 2.6 (pag. 11): 
Op het terrein van de inrichting vinden de volgende processen plaats: 
• Opslag van klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 -producten in tanks; 
• Laden en lossen klasse 1 / klasse 2 / klasse 3 / klasse 4 -producten van/naar 

schepen; 
• Lossen van butaan (KO) uit tankauto's en butaanbinnenvaartschepen en 

kleine zeeschepen (kleiner dan 10.000 ton); 
• Boord-boordoverslag (via het leidingsysteem van de terminal); 
• Behandelen van product: 

Homogeniseren door middel van rondpompen en mixen; 
Blenden ; 
Additiveren; 
Butaniseren; 

• Onderhouds-, schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden aan installatie(-
onderdelen); 

• Kantoorwerkzaamheden; 
• Het terugwinnen van dampen uit schepen (DVI); 
• Behandelen/scheiden van olie en water voor lozing afvalwater. 

Par. 3.4.3 (pag. 22): 
Butaniseren dient ter verbetering van de kwaliteit van het product. Het 
butaniseren van product vindt plaats door de directe injectie van vloeibaar 
butaan uit een tankauto of binnenvaart- en klein zeeschip in een 
rondpompleiding. Er wordt hierbij geen butaan op het terrein van de inrichting 
opgeslagen. Butaan, aangevoerd per tankauto, binnenvaart- of klein zeeschip, 
wordt direct via de rondpompleiding gelost in de opslagtank. Het is niet 
toegestaan butaanauto's voor langere tijd te parkeren op de terminal. De 
aanvoer van butaan is wisselend en afhankelijk van de opdrachten van onze 
klanten. De maximale toegestane dampspanning van de benzine is hierbij 
bepalend. 

De verbinding tussen een te lossen tankauto en de losleiding wordt gemaakt 
door een losslang, die ook geschikt is voor het lossen van gassen. Voor 
butanisering vanuit een binnenvaart- of klein zeeschip is een aparte, ook voor 
gas geschikte, laadarm aanwezig. In de losleiding is een snelafsluiter 
gemonteerd die door een pneumatische regelklep wordt gestuurd en vanaf de 
losplaats kan worden bediend door het indrukken van een noodstop, waardoor 
de snelafsluiter wordt gesloten. Tevens wordt het gebied waar butaan gelost 
afgezet en kan op de losplaats voor tankauto's een 'mist,1 worden gezet in geval 
van calamiteiten. Ais laatste is de ontwerpdruk van het butaansysteem op 300 
psi gekozen, hetgeen meer is dan de 150 psi die wordt voorgeschreven, 
waardoor een extra veiligheidsmarge wordt verkregen . 

Het gebutaniseerde product (normaal 2 - 4% butaan) wordt onder in de tank 
gepompt. Het pompdebiet van de butaanlossing is circa 30 m3/uur. Tijdens het 

1 Mist: een scherm van fijne walerdruppels waardoor de verspreiding van de vrijgekomen bulaan wordt tegengeaan 
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butaniseren is er continue bewaking door een operator van VTW bij de tankauto 
en het binnenvaart- en zeeschip 

Vraaq 3 en 4: 
In tabel 2.1 moet er bij klasse K3 ::; 1000e staan in plaats van <; 
In tabel 2.1 moet er bij klasse K4 > 1000e staan in plaats van >=; 

Antwoord 3 en 4: 
De opmerking is terecht en hiervoor is de betreffende tabel 2.1 aangepast. De 
aangepaste tabel 2.1 luidt als voigt: 

Tabel2.1 Klasse-indeling naar brandgevaar volgens NPR 7910-1 [Ref.81] 

Klasse Vlampuntsgrenzen PGS-29 Producten (voorbeelden) 

categorie 

1 Vlampunt < 21 °C (294 OK). doch niet Licht Benzine 

vallend in klasse 0 ontvlambaar Ethyltertiarbutylethers (ETBE) 

Methyltertiarbutylether (MTBE) 

Ethanol 

2 21°C (294 OK) ::; Vlampunt ::; 55°C (328 Ontvlambaar Jet fuel 
OK) Kerosine (petroleum) 

3 55°C (328 OK) < Vlampunt::; 100°C Brandbaar Gasolie 
(273 OK) (Bio)Diesel 

4 Vlampunt > 100°C (273 OK) Brandbaar -

Vraaq 7 en 8: 
In paragraaf 4.10.3 is sprake van in totaal45 m3 opslag van stikstof. In tabel5.1 van de 
aanvraag is sprake van 125 m3 ops/ag stikstof. Erdient aangegeven te worden hoeveel 
stikstof wordt opgeslagen en in welke vorm. 
In tabelS.1 van de aanvraag wordt uitgegaan van een opslagcapaciteit van 3.000 ton 
butaan in een aangemeerd schip (circa 5.000 m3). In de rest van de aanvraag inclusief 
ORA wordt uitgegaan van maximaal3.000 m3 tot vloeistof verdicht butaan. Aangegeven 
dient te worden welke maxima/e hoeveelheid butaan wordt aangeleverd; 

Antwoord 7 en 8: 
De opslag van stikstof bedraagt in totaal 45 m3; dit is in tabel 5.1 aangepast. 
De hoeveelheid tot vloeistof verdicht butaan in een aangemeerd schip bedraagt 
maximaal 3.000 m3; dit is in tabel 5.1 aangepast. 
De aangepaste tabel 5.1 luidt als voigt:: 

Tabel 5.1 overzicht producten en hulpstoften 

Benaming Wms I PGS 29 klasse 

additieven (licht) ontvlambaar (F) 

additieven toxisch _(T) 

additieven corrosief (C). schadelijk 

(Xn). irriterend (Xi) 

additieven toxisch (T), schadelijk 

(Xn). irriterend (Xi) 

benzine licht ontvlambaar (F). 

toxisch (T). 
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Benaming Wms 1 PGS 29 klasse ADR-klasse Opslagcapaciteit Opmerking 

milieuQevaarlijk (N) 

biodiesel -- 3 (brand bare 1,12 miljoen m3 2 
vloeistof) 

butaan zeer licht ontvlambaar 2 (gas) 3.000 m3 
3 

(F+) 

diesel schadelijk (Xn), 3 (brandbare 1,12 miljoen m3 2 
milieugevaarlijk (N) vloeistof) 

ethanol licht ontvlambaar (F) 3 (brand bare 200.000 m3 

vloeistof) 

ethyltertiarbutyl- licht ontvlambaar (F) 3 (brand bare 200.000 m3 

ethers (ETBE) vloeistof) 

gasolie schadelijk (Xn) , 3 (brand bare 1,12 miljoen m3 2 
milieugevaarlijk (N) vloeistof) 

jet fuel ontvlambaar (F) 3 (brand bare 1,12 miljoen m3 2 
vloeistof) 

kerosine (petroleum) ontvlambaar (F) 3 (brand bare 1,12 miljoen m3 2 

vloeistof) 

monsters (Iicht) ontvlambaar (F), 3 (brandbare 10 ton 
schadelijk (Xn), vloeistof) 

milieuQevaarlijk (N) 

methyltertiarbutyleth licht ontvlambaar (F), 3 (brandbare 200.000 m3 

er (MTBE) schadelijk (Xn) vloeistof) 

stikstof - 2 (gas) 45 m3 

4.4 Bijlage 4a: Luchtrapportage 

Vraaq 12: 
In tabel2.2 ontbreken de eenheden. Aangegeven dient te worden of het hiergaat om 
kg/jaar; 

Antwoord 12: 
De opmerking is terecht en de eenheid is kg/jaar; dit is in tabel 2.2 aangepast. 
De aangepaste tabel 2.2 luidt als voigt: 

Tabel 2.2 Verwachte emissiegegevens vas en benzeen 

Bron emissie VOS Gemiddeld scenario Max. realistisch scenario 

K1/K3: 60/40 
[kg/jaar] 

Thermisch ademen 

Vullen van tanks 

100 afdichting lekkage 

Leegpompen tanks 

Schoonmaken tanks 

Scheepsbelading 

VTW vergunningaanvraag addendum 

Definitief rapport 

n.a. 

485.677 

19.962 

2.212 

80.946 

Nihil 
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KlIK3: 80/20 

[kg/jaar) 

n.a. 

635.117 

26.105 

2.892 

105.853 

Nihil 

Worst case scenario 

K1/K3: 100/0 

[kg/jaar) 

n.a. 

747.196 

30.711 

3.403 

124.533 

Nihil 
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Antwoord 38: 
De opmerking is terecht en aangepast in de tekst De aangepaste tekst luidt als 
voigt:: 
"In hoofdstuk 2.8, tabel 2.6 is een overzicht weergegeven van de 
gevaarsaanduidingen en de opslagcapaciteit van de producten en hulpstoffen, 
die op de inrichting van VTW aanwezig kunnen zijn." 

Vraaq 39: 
Op bladzijde 47 staat de tekst "aangeven dat dit een incident is!! Discussie rws!", die 
waarschijnlijk niet in het document thuis hoort; 

Antwoord 39: 
De opmerking is terecht en aangepast in de tekst. De aangepaste tekst luidt als 
voigt: : 
"V~~r gemorste producten aan boord van het schip (in geval van een incident) 
heeft het schip lekbakken onder het manifold en bij de pompopstelling;" 

Vraaq 40: 
Op bladzijde 71 wordt in paragraaf 16.1 verwezen naarde verkeerde paragraven; 

Antwoord 40: 
De opmerking is terecht en de verwijzingen zijn in de tekst aangepast. De 
nieuwe tekst luidt als voigt: 
"In dit deel van het veiligheidsrapport worden diverse kwalitatieve en 
kwantitatieve scenario's uitgewerkt voor de inrichting: 

• De scenario's van belang voor de externe veiligheid zijn beschreven in 
paragraaf 16.3; 

• De scenario's van belang voor milieurisico's zijn beschreven in 
paragraaf 16.4; 

• De onderbouwing en de beschrijving van de maatgevende scenario's 
van belang voor de brandweer zijn beschreven in paragraaf 16.5; 

• De scenario's van belang ter voorbereiding van de rampenbestrijding 
zijn beschreven in paragraaf 16.6; 

• De kwantitatieve risico analyse (ORA) is beschreven in hoofdstuk 17; 
• De milieu risico analyse (MRA) is beschreven in hoofdstuk 18." 

Aanvullende informatie: 
In paragraaf 16.3 wordt verwezen naar tabel 6.2 en 6.3 van de ORA. Deze tabellen zijn 
vervallen en de verwijzing betreft nu hoofdstuk 9 van de ORA. De aangepaste tekst luidt 
als voigt: 
"Op basis van hoofdstuk 9 van de Kwantitatieve Risico Analyse (zie bijlage 5A) en 
tevens tabel 7.2 respectievelijk tabel7.3 in hoofdstuk 7 van dit VR, kan gesteld worden 
dat het PR en het GR met name bepaald worden door het (gedurende 10 minuten) 
uitstromen uit de opslagtanks met product (K1)." 

VTW vergunningaanvraag addendum 

Definitief rapport 

=0=0=0= 
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Vopak 

Nr. 
Advies: vragen en opmerkingen Reactie Vopak 

Omschrijving 
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Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken 

1 In paragraaf 4.10.3 van de aanvraag is sprake van de opslag van in 
totaal 45 m3 stikstof in vloeibare of gasvormige toestand. In tabel 
5.1 is sprake van de opslag van 125 m3 stikstof, waarbij de 
toestand niet is gespecificeerd. Het wordt uit de aanvraag verder 
niet duidelijk hoeveel stikstof het bedrijf gaat opslaan en in welke 
vorm. 

2 In de ORA ontbreken gegevens ten aanzien van instaliatieselectie, 
ranking en berekening. Er kan niet worden beoordeeld of de juiste 
keuzes zijn gemaakt bij de berekeningen. Ook kan hierdoor niet 
worden beoordeeld of de juiste scenario's ten aanzien van de 
rampenbestrijding zijn gekozen. 

3 Tenslotte merk ik op dat het scenario voor externe impact op een 
tankwagen wordt uitgesloten op basis van een gedragsregel ten 
aanzien van snelheid op het terrein . Deze organisatorische line of 
defence is geen harde maatregel, zoals bijvoorbeeld een 
aanrijdbeveiliging. Het hanteren van een gedragsregel maakt een 
aanrijdingsscenario niet minder waarschijnlijk. 

4 Omdat de scenario's en effecten niet inzichtelijk zijn gemaakt in de 
ORA is het niet mogelijk een advies te geven inzake het 
groepsrisico. Ik verzoek u daarom de ORA gegevens aan te laten 
vullen door VOPAK en de aangevulde ORA ter beoordeling aan de 
brandweer Amsterdam Amstelland voor te leggen. 

5 Vermelding van de vo/gende gegevens op de MSDS'en: 

• CAS-nummer 

• GEVI-nummer 

• gevaarsetikettering 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 

De totale opslag van stikstof bedraagt 45 m3. lie ook de 
beantwoording van vraag 7 in par. 4.2. 

In de aangepaste ORA (bijlage 4 bij dit addendum) zijn de 
gegevens t.a.v. instaliatieselectie, ranking en berekening 
opgenomen. lie ook de beantwoording van vraag 25 in par. 3.5. 

Op kritische plaatsen zulien ook aanrijdbeveiligingen worden 
geplaatst om externe impact op een tankwagen te voorkomen. lie 
ook de aanvuliende informatie op de vergunningaanvraag in par. 
3.1. 

In de aangepaste ORA (bijlage 4 van dit addendum) is een 
ranking van de installaties die hoofdzakelijk bijdragen aan het PR 
en GR respectievelijk het scenario gaswolkexplosie en de 
bijbehorende effectafstanden. lie ook de beantwoording van 
vraag 25 in par. 3.5. 

Actue/e MSDS'en van aile producten en additieven zullen op de 
/ocatie van VTW aanwezig zijn. 
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Advies: vragen en opmerkingen 
Nr. Omschrijving 
6 In de VR* wordt verwezen naar tabellen 6.2 en 6.3 van de ORA. 

Deze zijn niet in de ORA opgenomen. Bijdrage van de verschillende 
scenario's aan PR en GR kan nu niet worden getoetst. 

000 
_ o eD 

000 

ROYAL HASKONING 

Reactie Vopak 

De tabellen 6.2 en 6.3 zijn in de ORA vervallen. De verwijzing 
heeft betrekking op hoofdstuk 9 van de ORA. lie voor ook de 
aanvullende informatie inpar. 4.5 van het addendum. 

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

7 De ter inzage legging van de aanvraag om vergunningen en het 
MER is niet gepubliceerd in de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, althans niet in het Witte Weekblad dat in het nabij de 
vestigingslocatie gelegen dorp Halfweg wordt verspreid. 

8 Niet duidelijk is waarom de 10-6 contour is gelegd binnen het 
terrein van de terminal. Volgens de beschikbare tekeningen komen 
enkele tanks, die het dichtst bij Ruigoord gelegen zijn, buiten de 10-
6 contour te IiQQen. 

9 In de stukken is onvoldoende duidelijk welke effecten eventueel te 
verwachten zijn bij de verspreiding van een brand bare of explosieve 
gaswolk. Wat betekent dat v~~r de omgeving en zijn er 
maatregelen die nog kunnen worden toegepast. Naar onze mening 
wordt te gemakkelijk vertrouwd op de constructie en de toe te 
passen veiligheidsmaatregelen, als waarborg tegen het optreden 
van een dergelijke eventualiteit. 

10 Een punt dat niet is uitgewerkt, is het door ontsteking optreden van 
een groot ongeval. Onzes inziens mag verwacht worden dat in de 
aanvraag duidelijkheid wordt verschaft over de kans of mogelijkheid 
dat een dergelijk voorval zich voordoet en of dit kan leiden tot een 
kettingreactie op de nabij gelegen terminals van Oiltanking en BP. 

11 Tevens moet aandacht bestaan voor de gevolgen van een groot 
ongeval waarbij de gemeentegrens van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude wordt overschreden. Wij denken hierbij onder meer 
aan de golfbaan Houtrak. 

VTW vergunningaanvraag addendum bijJage 1 
Definitief rapport 2 

Beantwoording van deze opmerking zal door de provincie worden 
gedaan. 

De 10-6 contour is niet binnen het terrein van de terminal gelegd, 
maar gaat ter plaatse van Ruigoord over een loods. lie hiervoor 
ook de aangepaste ORA, par. 6.1 (bijlage 4 bij dit addendum). 

I 

I 

De eventuele effecten van een brand bare of explosieve gaswolk 
zijn in de ORA (bijlage 4 bij dit addendum) bepaald en worden 
door mid del van het plaatsgebonden risico en groepsrisico 
weergegeven. Beperkende maatregelen zijn niet meegenomen in 
de modellering waardoor een overschatting van de risico's wordt 
berekend. lie ook de beantwoording van vraag 25 in par. 3.5. 

In de ORA (bijlage 4 bij dit addendum) zijn aile scenario's 
beschouwd met een mogelijk extern risico. De 10-8 contour 
(waarbuiten het risico verwaarloosbaar is) loopt niet over de 
genoemde activiteiten. Het is derhalve zeer onwaarschijnlijk dat 
een calamiteit zover reikend is. lie hiervoor par. 6.1 van de ORA 
In de ORA (bijlage 4 bij dit addendum) zijn aile scenario's 
beschouwd met een mogelijk extern risico. De 10-8 contour 
(waarbuiten het risico verwaarloosbaar is) loopt niet over de 
genoemde activiteiten. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een 
calamiteit zover reikend is. lie hiervoor par. 6.1 van de ORA. 
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Advies: vragen en opmerkingen 
Nr. Omschrijving 
12 De eventuele effecten zijn van een scheepsbotsing op weg naar of 

van de terminal. In dit verband wijzen wij erop dat er eveneens zee-
en binnenvaartschepen met olie en gas naar en van de terminals 
van BP en Oiltanking komen. Daarnaast wordt op het 
Noordzeekanaal gevaren met grote snelheid (draagvleugelschepen 
van Connexxion). 

13 De mogelijkheid dat in het geval van een calamiteit vloeistoffen 
buiten het terrein kunnen treden, achten wij een te zwaarwichtig 
onderwerp om aileen in het noodplan te laten terugkomen. 

14 Op basis van dat voornemen zijn wij van oordeel dat aan het 
voorlopige onderzoek onvoldoende aandacht wordt besteed en dat 
op de geconstateerde natuurwaarden te weinig wordt ingegaan. Wij 
adviseren het noodzakelijke nader onderzoek alsnog te laten 
uitvoeren. 

15 Het prijsverschil tussen een enkelwandige en een dubbelwandige 
uitvoering van de opslagtanks is € 20 miljoen. Niet duidelijk is in 
hoeverre dat verschil maakt in veiligheid en bescherming van het 
milieu. Niet is beargumenteerd waarom deze kosten niet gemaakt 
hoeven te worden. 

16 Het prijsverschil tussen 10% controleren van de lassen en 100% 
controleren van de lassen bedraagt € 750.000,--. Niet duidelijk is 
waarom niet is gekozen voor 100% controleren van de lassen en 
wat dit betekent voor de veiligheid en het milieu. 

17 Wij wijzen erop dat in het op basis van de Wet luchtvaart in 
procedure zijnde Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, dat nog geen 
rechtskracht heeft, de luchtverkeerwegen vertrekkend verkeer van 
de Zwanenburgbaan geheel over het gebied van de te realiseren 
terminal komen te lopen. Op grond hiervan moet ervan worden 
uitgegaan dat het luchtverkeer boven het gebied gerntensiveerd zal 
worden. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor plaatsgebonden-
groepsrisico. 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 3 

000 
0.0_ 
000 

ROYAL HASKONING 

Reactie Vopak 

Op basis van de informatie van de Haven Amsterdam is Vopak er 
vanuit gegaan dat de scheepvaart naar en van de terminal past 
binnen de ontwikkeling van de Haven Amsterdam en het 
Noordzeekanaal. Op dit moment voert DNV in opdracht van Vopak 
een onderzoek uit of het veiligheidsaspect voldoende onderzocht 
is. Dit zal in een later stadium worden gerapporteerd. 
In de QRA (bijlage 4 bij dit addendum) zijn aile scenario's 
beschouwd met een mogelijk extern risico. De 10-8 contour 
(waarbuiten het risico verwaarloosbaar is) loopt niet over de 
genoemde activiteiten. Het is derhalve zeer onwaarschijnlijk dat 

, 

een calamiteit zover reikend is. Zie hiervoor par. 6.1 van de QRA. 
, 

De terminal van Vopak heeft als enige potentiele effect op 
natuurwaarden van beschermde gebieden de depositie van 
verzurende / vermestende stoffen. Ais onderdeel van de 
luchtverspreidings berekeningen zal dit nader beoordeelt worden . 
Dit zal in een later stadium worden gerapporteerd. 
De beoordeling van de varianten in het MER is een zaak van de 
provincie. Vopak vraagt in de vergunningaanvraag enkelwandige 
tanks aan. 

De beoordeling van de varianten in het MER is een zaak van de 
provincie. Vopak vraagt in de vergunningaanvraag de standaard 
methodiek voor lascontroles aan. 

Aangezien het hier een opmerking betreft, heeft Vopak dit niet 
nader toegelicht. 
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Nr. 
Advies: vragen en opmerkingen Reactie Vopak 

Omschrijving 
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Gemeente Amsterdam; Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

18 Onder het eerste tabblad van de aanvraag ontbreekt de niet-
technische samenvatting. 

19 In hoofdstuk 3.2, 2e alinea staat dat aile tanks in verbinding kunnen 
staan met elkaar Is het werkelijk voor de bedrijfsvoering 
noodzakelijk dat aile tanks en leidingen met elkaar in verbinding 
kunnen staan? Indien gebruik wordt gemaakt van gescheiden 
leidingsystemen en tankputten wordt de inherente veiligheid 
vergroot en nemen de kansen op foutieve verladingen (met kans op 
bijvoorbeeld explosieve mengsels) en overvullen aanzienlijk af. 

20 In de 3e alinea staat beschreven dat aileen afgeweken wordt van de 
BREF indien IMKO 2 hierop een afwijking voorschrijft. Dit is ons 
inziens niet juist, de IMKO 2 afspraken beschrijven niet de stand 
der techniek. De stand der techniek wordt omschreven in de op de 
inrichting van toepassing zijnde BREF's. De voorzieningen uit de 
BREF gaan dus juridisch gezien boven de eventuele maatregelen 
die voortvloeien uit de (toekomstige) IMKO 2 afspraken. 

21 We verzoeken u de aanvrager te laten verdu idelijken of het kolom 
"genoemde scheepstype" (kolom 3 van tabel3.4) aangeeft voor 
welke schepen de steigers geschikt is of aangeeft welke schepen er 
aangemeerd zullen worden. Indien het laatste het geval is, is dit in 
strijdt met de maatregel die voortkomt uit de ORA, namelijk het 
verbod om K1 vloeistoffen van zeeschepen te verladen anders dan 
vanaf vingerpier 1. 

22 Het lijkt ons wenselijk dat VTM eigen voorzieningen heeft die 
ingezet kunnen worden om eventuele lekkage bij boord-boord 
overslag te voorkomen. (hfdst 3.3.4). 

VTVI/ vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 4 

De "samenvatting" die onder het eerste tabblad zit, zal "niet-
technische samenvatting" worden genoemd. 
In de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage 2 bij dit 
addendum) worden de veiligheidsaspecten uitgebreid beschouwd. 
In de luchtemissie varianten vergelijking worden diverse varianten 

, 

met elkaar vergeleken, onder andere ook varianten waarbij aile I 

tanks wei en niet met elkaar in verbinding staan. Zie hiervoor ook I 
I 

de beantwoording van de vragen 16 en 17 in par. 3.4. I 

De installaties en voorzieningen van de voorgenomen activiteit 
voldoen zowel aan de afspraken zoals in het IMKO 2 convenant 
verwoord als aan de relevante BREF's. Zie hiervoor ook de 
beantwoording van vraag 30 in par. 3.8. 

In tabel 3.4 (kolom 3) van de vergunningaanvraag is aangegeven 
voor welke schepen de steigers geschikt zijn om aan te meren. In 
de ORA zijn aanvullende restricties opgenomen, waardoor aileen 
op vingerpier 1 K1 vloeistoffen van zeeschepen mogen worden 
verladen. 

Aangezien het hier een opmerking betreft, heeft Vopak dit niet 
nader toegelicht. 
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Advies: vragen en opmerkingen 
Nr. Omschrijving 
23 Ten behoeve van de kwaliteitscontrole (hoofdstuk 4.8) wordt 

maximaal 10 ton aan brandstofmonsters opgeslagen in de PGS 15 
opslagvoorziening. Ons inziens is dit rijkelijk veel en niet nodig om 
de maximaal toegestane hoeveelheid in de PGS 15 
opslagvoorziening aan te vragen. Het is waarschijnlijk mogelijk om 
kleinere monsters te nemen of de hoeveelheid opgeslagen 
monsters te beperken waardoor met een kleinere 
opslagvoorziening kan worden volstaan. 

24 De VOS-emissie die vrijkomen bij het initieel vullen van de tanks is 
ons inziens zeer hoog (tabeI7.1). VTM stoot nu nog 600 ton VOS 
per jaar uit tegenover 30000 ton als geen DVI (damp 
verwerkingsinstallatie) wordt toegepast. De reductie van de VOS 
uitstoot door gebruik van de DVI bij het verladen van schepen is 
dus enorm groot. Echter blijft de VOS emissie van 600 ton 
afkomstig van het vullen van de tanks een te grote bron. Indien we 
dit vergelijken met bijvoorbeeld de drempelwaarde van 15 ton VOS 
emissie waarboven het Oplosmiddelenbesluit geldt voor een 
coating-bedrijf, dan is 600 ton 30x zoveel als deze drempel 
hoeveelheid. 

25 Ons inziens voldoet de inrichting op dit punt niet aan de stand der 
techniek zoals beschreven in de op de inrichting van toepassing 
zijnde BREF's en de Regeling op-, overslag en distributie benzine 
milieubeheer. De VOS-emissie die vrij komt bij het vullen van de 
tank zal ons inziens verwerkt moeten worden in een DVI. Ook moet 
een VOS boekhouding bijgehouden te worden. Door deze 
voorzieningen zal de geuremissie ook aanzienlijk dalen. 

26 Op biz 35 1e alinea staat dat aileen de schepen die uitgerust zijn 
met een dampretour leiding op de DVI worden aangesloten. Dit is in 
tegenspraak met de eerder vermelde alinea (pag. 20 3e alinea) 
waarin staat dat schepen zonder de mogelijkheid tot aansluiting op 
een DVI worden geweigerd. Deze twee alinea's zijn in tegenspraak 
met elkaar. 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 5 
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Reactie Vopak 

Aangezien het hier een opmerking betreft, heeft Vopak dit niet 
nader toegelicht. 

In de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage @@ bij dit 
addendum) zijn elf varianten met de voorgenomen activiteit 
vergeleken om te onderzoeken in hoeverre de emissie verder kan 
worden gereduceerd en welke keuzes gemaakt kunnen worden op 
basis van een integrale afweging tussen veiligheid, milieu, 
operabiliteit en kosten(effectiviteit) . lie hiervoor de beantwoording 
van de vragen 16 en 17 in par. 3.4. 

De installaties en voorzieningen van de voorgenomen activiteit 
voldoen aan Best Beschikbare Techniek zoals deze in de 
relevante BREF's zijn opgenomen. lie hiervoor ook de 
beantwoording van vraag 30 in par. 3.8. 

Er zullen uitsluitend schepen worden beladen die op de DVI 
kunnen worden aangesloten. lie hiervoor de beantwoording van 
vraag 9 in par. 3.1. 
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Advies: vragen en opmerkingen 
Nr. Omschrijving 
27 Het is niet duidelijk wat er in tabel 9.2 bedoeld wordt met 

oliehoudende producten. Vallen hier tevens de oliemonsters onder? 

28 Het is discutabel of de inrichting va It onder de IPPC-richt/ijn. Het 
blenden van brandstoffen kan wei of niet gezien worden als het 
bewerken van brandstoffen. Maar desalniettemin is het verplicht 
volgens de wet Milieubeheer te voldoen aan de stand der techniek. 
Deze staan beschreven in de op de inrichting van toepassing zijnde 
horizontale en verticale BREF's 

29 Scheepsdiesel (brandstof) bevat veel zwavel, tot 5 gewichtsprocent 
(ECN, 2002). Voor S02 is er ook een grenswaarde gesteld in het 
BLK 2005. Wij adviseren om bij de aanvraag de emissie van S02 in 
beeld te laten brengen om te kunnen bepalen of de emissies binnen 
de grenswaarden vallen. 

30 De hoogste NOx bijdrage van de inrichting (inrichting, verkeer en 
scheepvaart tezamen) is berekend bij de Ruigoordweg en 
Westpoortweg, dit is de N202. Ons inziens is hiervoor op de juiste 
plaatsen gerekend. Echter, is het ons niet duidelijk, waarom nu zo'n 
kleine (1 ,9IJg/m3 zie tabeI6.9, biz 35) als gemiddelde bronbijdrage 
van de inrichting+scheepvaart (VTW totaal) genoemd staat. 
Bekijken we namelijk het kaartje met N02 contouren (biz 33,fig 6.8) 
dan b/ijkt dat bij de Ruigoordweg de bijdrage van de 
inrichting+scheepvaart 5,0 IJg/m3 bedraagt en niet 1,9 IJg/m3. Zijn 
de contouren in de figuur dan wei de waarden in de tabel juist? 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Defini!ief rapport 6 
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De oliehoudende producten zoals in tabel 9.2 bedoeld, zijn vooral 
slops (verontreinigd product) en was- en spoelwater (afkomstig 
van schoonmaak activiteiten). Oliemonsters vallen hier ook onder, 
maar zullen slechts een klein onderdeel van deze afvalstroom 
uitmaken. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 10 in par. 3.1. 

Dit is een opmerking van de adviseur. V~~r wat betreft de bij het 
addendum gevoegde bijlage t.a.v. varianten voor de behandeling 
van emissies past Vopak BBT toe, volgens IMKO-1/ 

De uitbreiding van Vopak past binnen de ontwikkeling van de 
haven en daarbij behorende toe name van de scheepvaart. Vopak 
heeft geen invloed op de emissies van de schepen, met name de 
emissie van S02 (zwavel) wordt geregeld in regelgeving van de 
EU, de zgn. Zwavelrichtijn . Deze zal in de nabije toekomst worden 
aangepast, waardoor de emissie van S02 van schepen zal 
afnemen. Om bovenstaande redenen en omdat S02 in het kader 
van het Besluit luchtkwaliteit geen knelpunt vormt, heeft Royal 
Haskoning deze impact niet bepaald. 
Op verzoek van de provincie zal de luchtrapportage op dit punt 
worden aangepast ten behoeve van de vergunningaanvraag. 
Het is correct dat maximale bronbijdrage groter is dan 1,9 omdat 
dit de gemiddelde bijdrage betreft. De waarden zijn in de 
betreffende tabellen goed weergegeven, maar de toelichting en 
verwijzingen kunnen tot onduidelijkheden leiden. De toelichting en 
verwijzingen zullen in de aanpassing van de luchtrapportage, 
zoals in de beantwoording van vraag 29 is aangegeven, worden 
verbeterd. 
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Advies: vragen en opmerkingen Reactie Vopak 
Nr. Omschrijving 
31 Benzeen is een stof met een minimalisatieverplichting, MVP 2, de Vopak verwijst naar de luchtrapportage die is toegevoegd bij de 

grenswaarde is 1 mg/m3
. Maar met deze diffuse emissie vanuit een vergunningaanvraag als bijlage 4a. 

tank is ons inziens de grenswaarde niet te handhaven. Wij 
adviseren u dan ook ten aanzien van het verminderen van de 
Benzeenconcentratie de opslagtanks aan te sluiten op een OVI. 

32 In het Luchtemissie reductie onderzoek (tabel 2.1) staat Benzeen De opmerking is correct en inmiddels gecorrigeerd . lie voor de 
genoemd als MPV1 , maar het is een MPV2 stof. In de tekst daarna aangepaste tabel de aanvullende informatie in par. 4.3. 
staat het wei goed. 

Gemeente Zaanstad; Dienst Publiek 

33 Tijdens de laad- en losactiviteiten van de schepen zal gebruik 
worden gemaakt van een dampverwerkingsinstaliatie. Oeze 
installatie dient voor het afvangen van de dampen die vrijkomen bij 
de belading van schepen met vloeibare olieproducten. Schepen 
zonder de mogelijkheid tot aansluiting op een 
dampverwerkingsinstallatie worden geweigerd. Hierin kunnen wij 
ons vinden. 

34 De tanks worden uitgerust met een inwendig drijvend dak (100) en 
een koepeldak. Het 100 wordt voorzien van een dubbele afdichting 
tussen de tankwand en het 100. Het 100 reduceert de verdamping 
van vloeistof in de tanks en het koepeldak beschermt tegen 
regenwater, windturbulentie en zonnestraling en daarmee de 
emissie van vluchtige organische stoffen (VaS). Echter uit de MER 
blijkt verder dat maximaal 6 maal per jaar per tank bij laag niveau in 
de tanks het 100 op de poten komt te staan. In deze situaties 
ontstaat een verzadigde damp onder het 100, die bij het opnieuw 
vullen van de tank uit de tank zal worden gedrukt. Gezien het feit 
dat dit tot een grote ongereinigde emissie van vas en ook geur 
leidt, zijn wij van mening dat dit niet acceptabel is en dat deze 
emissies zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De emissies 
die daarna alsnog optreden dienen verwerkt te worden in een 
daartoe geschikte installatie en niet onbehandeld in de atmosfeer 
terecht te komen. 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 7 

Aangezien het hier een opmerking betreft, heeft Vopak dit niet 
nader toegelicht. 

In de luchtemissie varianten vergelijking (bijlage 2 bij dit 
addendum) zijn elf varianten met de voorgenomen activiteit 
vergeleken om te onderzoeken in hoeverre de emissie verder kan 
worden gereduceerd en welke keuzes gemaakt kunnen worden op 
basis van een integrale afweging tussen veiligheid, milieu, 
operabiliteit en kosten(effectiviteit). Zie hiervoor de beantwoording 
van de vragen 16 en 17 in par. 3.4. 
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Advies: vragen en opmerkingen 
Nr. Omschrijving 
35 In de aanvraag is de luchtkwaliteit voor een aantal activiteiten apart 

onderzocht, zoals de emissie als gevolg van de activiteiten binnen 
de inrichting, de scheepvaartbewegingen en de 
vervoersbewegingen. Met name de scheepvaartbewegingen geven 
een behoorlijk aandeel. De totale bronbijdrage van VTW bedraagt 
op de grens van de gemeente Zaanstad 5 ug/m3 voor N02 en 0,5 
ug/m3 voor fijn stof. In de aanvraag is de totale emissie 
(achtergrondconcentratie + totaal aandeel VTN) niet als figuur 
opgenomen. Er zijn wei tabellen opgenomen met de gemiddelde 
immissieconcentraties, maar het is niet duidelijk uit het onderzoek 
te halen waar de immissieconcentratieQrecies is vastgesteld . 

36 Aangezien met name het aandeel van N02 als gevolg van de 
vestiging van VTW flink gaat toenemen, wil de gemeente Zaanstad 
de totale concentratie van N02, maar ook fijn stof, in contouren op 
de gemeentegrens aan de aanvraag toegevoegd zien. Pas dan kan 
een goede beoordeling door Gedeputeerde Staten en onszelf 
plaatsvinden of met het totale plaatje aan de grenswaarden volgens 
het Besluit Luchtkwaliteit 2005 kan worden voldaan. Momenteel is 
de luchtkwaliteit als gevolg van de toenemende op- en 
overslagactiviteiten op het industrieterrein Westpoort, vooral in het 
zuiden van degemeente Zaanstad een Qroot knelpunt. 

37 I n de aanvraag zal ook aandacht moeten worden besteed aan de 
totale concentratie luchtkwaliteit, inclusief VTW. Op deze manier 
krijgen wij geen goed inzicht in de cumulatie van aile bedrijven 
samen op de gemeentegrens, maar wordt de luchtkwaliteit per 
bedrijf afzonderlijk bekeken, Aangezien voor dit project een MER is 
opgesteld, verwachten wij dat het totale plaatje na realisatie in 
beeld wordt gebracht. 

38 De aanvraag geeft onvoldoende informatie over de totale 
luchtkwaliteit na realisatie van VOPAK op de gemeentegrens van 
Zaanstad en dit aspect dient te worden aangevuld. 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 8 

Reactie Vopak 
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In de voorgeschreven berekeningsmethodiek is uitgegaan van de 
landelijk vastgestelde achtergrondconcentratie. -7 getallen 
opnemen. deze worden jaarlijks vastgesteld. 

De bronbijdrage van VTW is bepaalt. Het is aan het bevoegd 
gezag om in het kader van de vergunningverlening procedure te 
bepalen of deze acceptabel is. 

De bronbijdrage van VTW is bepaalt. Het is aan het bevoegd 
gezag om in het kader van de vergunningverlening procedure te 
bepalen of deze bijdrage in cumulatie met andere bedrijven of 
initiatieven acceptabel is. 

De bronbijdrage van VTW is bepaalt. Het is aan het bevoegd 
gezag om in het kader van de vergunningverlening procedure te 
bepalen of deze acceptabel is. 
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Advies: vragen en opmerkingen 
Nr. Omschrijving 
39 Uit de ORA blijkt dat het plaatsgebonden risico de gemeentegrens 

van Zaanstad niet overschrijdt. Uit de ORA blijkt niet hoe groot het 
invloedsgebied is, waarbinnen het groepsrisico is bepaald. Het is 
dus ook niet bekend in hoeverre het invloedsgebied reikt over de 
gemeentegrens van Zaanstad. Oit dient alsnog inzichtelijk gemaakt 
te worden. 

40 In ons eerdere advies hebben wij aangegeven dat wij van mening 
zijn dat in de MER ook aandacht besteed dient te worden aan het 
vervoer van gevaarlijke stoffen, met name over het water. Voor het 
transport, aan- en afvoer voor de terminal, geldt dat dit 
consequenties kan hebben voor het totale Noordzeekanaalgebied. 
Gelet op het feit dat Zaanstad, met bestaande en nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerreinen, een groot dee I van de oevers van 
het Noordzeekanaal bezit, is het voor onze gemeente van groot 
belang te weten wat het toenemende verkeer van en naar de 
olieterminal voor onze gemeente en bedrijven kan betekenen, 

41 In de richtlijnen voor de MER is onder 5.1 aangegeven dat er 
aandacht gegeven dient te worden aan het gevaarsaspect van het 
vervoer over water. Uit de stukken blijkt niet dat gekeken is naar de 
gevolgen van de vestiging van VTW op de transportintensiteit op 
het Noordzeekanaal en of dit gevolgen heeft voor de omliggende 
gebieden. Niet duidelijk wordt wat de ligging van het PR-contour 
van de transport-as wordt en of er gevolgen zijn voor het 
invloedsgebied. Er wordt aileen kort verwezen naar de MER 
Afrikahaven , maar het is niet inzichtelijk of bij het opstellen van die 
MER rekening is gehouden met de vestiging van een bedrijf met 
dergelijke transportstromen. Oaarnaast is niet duidelijk of in de 
MER Afrikahaven wei aandacht is be steed aan de gevolgen van de 
extra transporten over het Noordzeekanaal. Kortom, eventuele 
gevolgen als gevolg van de komst van VTW voor Zaans 
grondgebied zijn niet inzichtelijk gemaakt waardoor wij niet kunnen 
beoordelen wat de gevolgen zijn en of deze acceptabel veer ons 
zijn . Oe MER dient op dit punt te worden aangevuld. 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 9 

Reactie Vopak 
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In de ORA (bijlage 4 bij dit addendum) zijn aile scenario's 
beschouwd met een mogelijk extern risico. Oe 10-8 contour 
(waarbuiten het risico verwaarloosbaar is) loopt niet over de 
gemeentegrens van Zaanstad. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een 
calamiteit zover reikend is. Zie hiervoor par. 6.1 en 9.0 van de 
ORA. 
Op basis van de informatie van de Haven Amsterdam is Vopak er 
vanuit gegaan dat de scheepvaart naar en van de terminal past 
binnen de ontwikkeling van de Haven Amsterdam. Op dit moment 
voert ONV in opdracht van Vopak een onderzoek uit of het 
veiligheidsaspect voldoende onderzocht is. Oit zal in een later 
stadium worden gerapporteerd. 

Op basis van de informatie van de Haven Amsterdam is Vopak er 
vanuit gegaan dat de scheepvaart naar en van de terminal past 
binnen de ontwikkeling van de Haven Amsterdam. Op dit moment 
voert ONV in opdracht van Vopak een onderzoek uit of het 
veiligheidsaspect voldoende onderzocht is. Oit zal in een later 
stadium worden gerapporteerd. 
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Advies: vragen en opmerkingen 
Nr. Omschrijving 
42 Tenslotte hebben wij verzocht om oak de Regionale Brandweer 

Zaanstreek-Waterland (RBZW) te betrekken .hi] de advisering in het 
kader van de benodigde procedures in verband met de externe 
velligheidsaspecten. Wij hebben echter uit telefonischcontact met 
de RBZW begrepen dat zij geen afschrift heeft ontvangen van de 
door VTW ingedfende stukken. Wij verzoeken u dit alsnog te doen 

--
en de RBZW bij het vervolg van de ~rocedure te betrekken 

VTW vergunningaanvraag addendum bijlage 1 
Definitief rapport 10 
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Beantwoording van deze vraag zal door de provincie worden 
gedaan. 
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Om antwoord te geven op het verzoek van vergunningverlener om additionele informatie 
te ontvangen ten aan zien van de rest emissies van de nieuwe terminal is deze studie 
door Vopak Oil EMEA in samenwerking met Royal Haskoning en DNV opgesteld ten 
behoeve van de verdere onderbouwing van de vergunningaanvraag voor de nieuwe 
terminal genaamd Vopak Terminal Westpoort (hierna VTW genoemd) te Amsterdam in 
het kader van het toepassen van Best Beschikbare Techniek (BBT) volgens IMKO-II. 

Het doel van deze studie is om varianten voor het voorkomen en I of reduceren van de 
emissie die als gevolg van operationele daklandingen vrijkomt, te beoordelen op 
geschiktheid voor toepassing bij VTW. In deze studie worden mogelijke varianten 
getoetst aan en beoordeeld op de randvoorwaarden, welke door Vopak, in overleg met 
de vergunningverlener zijn geformuleerd: 
• Veiligheid 
• Milieu 
• Operabiliteit en productkwaliteit 
• Kosten 

In onderstaand overzicht zijn de varianten beschreven die in dit onderzoek nader zijn 
uitgewerkt en onderzocht. 

Tabel 0.1 Varianten overzicht 

Nr Variant OVI type 

VA Koepel dak met 

IDO 

1 Per tank OVI per tank 

-
2 Mobiele OVI 

3 Tussen tank en Volledig dampbalans 

- schip 

4 Oampretoursysteem 

5 Vast dak tank Centrale OVI 

-
6 Oecentrale OVI 

7 Koepel dak met Centrale OVI 

~ 
10D 

8 Oecentrale DVI 

9 Vast dak met Centrale OVI , aileen 

f-----
IDD daklandingen 

10 Centrale OVI, continue 

verwerking 

11 Decentrale DVI 

VTW aanvulling luchtemissie varianten vergelijking 

Definitief rapport - 1 -

Beschrijving (nageschakelde) technologie 

Beperking losemissies door 100, volledige verwerking 

beladingemissies 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met OVI per tank 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met mobiele OVI 

Volledig dampbalans tussen tank en schip, met kleine 

centrale OVI voor restdampen 

Oampretoursysteem tussen tank en schip, met kleine 

centrale OVI voor restdampen 

Aile adem en losemissies verwerkt door een centrale 

OVI 

Aile adem en losemissies verwerkt door een 

decentrale OVI per tankput 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met een centrale DVI 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandin~en met een decentrale DVI per tankput 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met een centrale DVI 

Beperking losemissies door 10D, continue verwerking, 

voor daklandingen en ademverliezen boven 100 door 

centrale DVI, 

Variant op 9. Beperking losemissies door IDO, 

verwerking emissies daklandingen met per tankput 

aangesloten op decentrale DVI 
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Aan de voorgenomen activiteit en de varianten is per aspect een score toegekend. In 
tabel 8.1 is een overzicht gegeven van de scores van aile aspecten. Uit deze 
vergelijking van de voorgenomen activiteit met de varianten blijkt dat de voorgenomen 
activiteit vooralle aspecten, behalve het aspect VOS emissies, (dus voor veiligheid, 
operabiliteit, kosten en de andere milieuaspecten) de beste score heeft in vergelijking 
met de varianten. 

Vopak kiest op basis van dit onderzoek voor hand having van de voorgenomen activiteit 
(VA), omdat de VA voldoet aan BBT en de varianten hogere veiligheidsrisico's 
veroorzaken en, op de VOS/benzeen emissles na, minder milieubelastend zijn en tot 
hogere kosten leiden. 
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1 INLEIDING 

Om antwoord te geven op het verzoek van vergunningverlener om additionele informatie 
te ontvangen ten aanzien van de rest emissies van de nieuwe terminal is deze studie 
door Vopak Oil EMEA in samenwerking met Royal Haskoning en DNV opgesteld ten 
behoeve van de verdere onderbouwing van de vergunningaanvraag voor de nieuwe 
terminal genaamd Vopak Terminal Westpoort (hierna VTW genoemd) te Amsterdam in 
het kader van het toepassen van Best Beschikbare Techniek (BBT) volgens IMKO-II. 
In deze studie worden varianten v~~r het reduceren van de VOS emissie van VTW 
beschouwd. Deze varianten onderscheiden zich vooral met betrekking tot de VOS 
emissie van de opslagtanks. 

In deze studie komen achtereenvolgens aan bod: 
• In hoofdstuk 2 een beschrijving van de voorgenomen activiteit, de probleemstelling, 

het doel en de randvoorwaarden van het onderzoek; 
• In hoofdstuk 3 een beschrijving van de technische varianten die zijn overwogen; 
• In hoofdstuk 4 een beschrijving van de veiligheidsaspecten van deze varianten; 
• In hoofdstuk 5 een beschrijving van de milieueffecten van deze varianten; 
• In hoofdstuk 6 een beschrijving van consequenties van de varianten op de 

operabiliteit; 
• In hoofdstuk 7 de kostenvergelijking van de varianten; 
• In hoofdstuk 8 de conclusies, met daarin een integrale vergelijking van de varianten 

met het ontwerp van Vopak (de voorgenomen activiteit). 

VTW aanvulling luchtemissie varianten vergelijking 
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2 VOORGENOMEN ACTIVITEIT, PROBLEEMSTELLlNG, DOEL EN 
RANDVOORWAARDEN 

2.1 Voorgenomen Activiteit (VA) 

De nieuwe Vopak Terminal Westpoort (VTW) te Amsterdam zal een moderne terminal 
zijn, uitgevoerd volgens de stand der techniek zoals gedefinieerd in het IMKO II 
convenant. De terminal wordt ontworpen als een blend en meng terminal die voorziet in 
de toenemende vraag naar het op specificatie brengen van brandstoffen. Naar 
aanleiding van diverse marktstudies en gesprekken met klanten zal een terminal worden 
gebouwd van 1,1 miljoen CBM met een totaal van 47 opslag tanks verdeeld over 7 
tankputten. Op basis van de verwachte activiteiten in relatie met de grote van de 
terminal is een maximale doorzet van de terminal geschat op 20 miljoen m3 waarvan 
80% K1 product. Bij het ontwerp van de terminal heeft Vopak rekening gehouden met 
zowel het belang van de (interne en externe) veiligheid en het milieu. Oit heeft 
geresulteerd in een terminal met een zeer hoge veiligheid en milieustandaard. 

De atmosferische tanks zijn conform de IMKO-II standaard uitgerust met een inwendig 
drijvend dak (100) en een koepeldak. Door het 100 wordt 97,5% van de emissies van 
een gevulde tank voorkomen. Tevens zal een dampverwerkingsinstallatie worden 
gerealiseerd om de beladingemissies van schepen te behandelen. 
Vopak terminal Westpoort blend en mengt in opdracht van haar klanten de producten op 
de terminal op specificatie. Het op specificatie brengen gaat per gehele tankinhoud. 
Omdat er regelmatig van specificatie gewisseld moet worden (vanwege het groeiende 
aantal speciale product specificaties, zoals bijvoorbeeld Excellum en V-power) zullen de 
tanks regelmatig door de klanten volledig worden geleegd om vervolgens weer te 
worden gevuld. Ais een tank geleegd wordt zal het 100 op ca. 1,80 meter hoogte op 
poten komen te staan om de deels inwendig aanwezige interne apparaten (mixers) niet 
te beschadigen en veilig betreden van de ruimte door mensen mogelijk te maken. Oit 
fenomeen heet daklanding. Hierdoor ontstaat een ruimte onder het 100 waarin zich 
damp zal vormen, die bij het weer vullen van de tank vrij zal komen. Om de terminal 
goed te kunnen opereren wordt er door Vopak vanuit gegaan dat er minimaal 6 
operationele daklandingen per tank per jaar nodig zijn. De emissie die vrijkomt ten 
gevolge van 6 operationele daklandingen per tank is berekend op totaal 635 ton vas 
per jaar. 

Bij een maximale doorzet van de terminal (20 miljoen m3
, 80% K1), met daarbij 

inbegrepen 6 daklandingen per jaar, is de totale rest emissie van de inrichting berekend 
op 770 ton vas per jaar (op basis van een RTa in plaats van een PSA). 
Oit leidt tot een totaal rendement van de te bouwen terminal (met 100, koepeldak 
inclusief de verwerking van beladingemissies van de schepen en 6 daklandingen) van 
97,7 % van de vas emissies. 

2.2 Probleemstelling 

Vanuit de vergunningverlening en derden is de vraag gerezen of de rest emissie verder 
kan worden ingeperkt door middel van volledige dampverwerking of dampbalans, 
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centraal, decentraal of per tank. Vopak heeft aangegeven dat de voorgenomen activiteit 
(VA) uit het oogpunt van veiligheid en operabiliteit SST is. 
In overleg met de provincie heeft Vopak de voorgenomen activiteit vergeleken met een 
aantal mogelijke varianten die een lagere vas emissie hebben. Hierbij wordt getoetst 
aan consequenties voor de externe en interne veiligheid van de terminal, risico's voor 
de operatie op en rond de terminal, de veiligheid en arbeidsomstandigheden van mens, 
materieel en producten en de milieueffecten. 

De provincie heeft verklaard bereid te zijn op basis van een goede onderbouwing van 
het voorgaande een vergunning af te geven voor de voorgenomen activiteit, 

2.3 Aanpak en doel 

Het doel van deze studie is om varianten voor het voorkomen en / of reduceren van de 
emissie die als gevolg van operationele daklandingen vrijkomt, te beoordelen op 
geschiktheid voor toepassing bij VTW. 
Met de vergunningverlener heeft Vopak afspraken gemaakt tav de varianten die in de 
onderbouwing dienen te worden meegenomen. In paragraaf 3.1.3 is het overzicht van 
de beschouwde varianten gegeven. Elk van de varianten zal worden getoetst aan en 
beoordeeld op de in paragraaf 2.4 beschreven randvoorwaarden. 

2.4 Randvoorwaarden 

In deze studie worden mogelijke varianten getoetst aan en beoordeeld op zes 
randvoorwaarden, welke door Vopak, in overleg met de vergunningverlener zijn 
geformuleerd. 

Veiligheid 
De variant mag geen verdere vergroting van de veiligheidsrisico's met zich meebrengen 
voor de medewerkers op de terminal en/of voor de omgeving. 

Milieu 
De variant moet in een integrale beschouwing van de milieuaspecten beter scoren. Het 
verschuiven van emissies van lucht naar andere compartimenten (geluid, water) dient 
binnen de beschikbare milieuruimte voor de terminal mogelijk te zijn. 

Operabiliteit 
De variant moet in de praktijk uitvoerbaar zijn met betrekking tot blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, risico van ongevallen en fysieke belasting. Dat wil zeggen dat 
varianten die aantoonbaar grote operationele problemen of extra risico's opleveren bij 
de operatie niet verder zullen worden beschouwd. 
Een onderdeel van operabiliteit is eveneens productkwaliteit. 
De variant moet de productkwaliteit niet aantasten. Vopak heeft de ervaring dat 
vervuilingen in het product kunnen leiden tot grote problemen en risico's, zoals de 
gevolgen voor gebruikers van een vervuilde partij benzine, of het door vermenging 
vrijkomen van Klasse 1 dampen uit een Klasse 3 vloeistof. 
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Kosten 
Met de vergunningverlener is besproken dat kosten niet de hoofdreden mogen zijn dat 
varianten niet ge'lnstalleerd worden. Ais de kosten van een variant echter dusdanig zijn 
dat terminal evident niet rendabel kan opereren (in lijn met de IPPC richtlijn) zal deze 
niet uitvoerbaar zijn. 

2.5 8eoordeling 

Per aspect wordt een beoordeling gegeven waarbij aan de 11 varianten en de 
voorgenomen activiteit een score wordt toegekend. Er is gekozen voor een eenvoudige 
methodiek zonder wegingsfactoren, de zogenoemde ranking . Het principe van deze 
methodiek is dat de beste variant (of de VA) op plaats 1 komt en de slechtste op plaats 
12. Als er varianten gelijk eindigen (ex aequo) wordt hetzelfde plaatsnummer 
toegekend, de daaropvolgende variant krijgt het daarvoor geldende plaatsnummer. 
Voorbeeld : van 4 deelnemers eindigen nummer 2 en 3 gelijk. De ranking wordt dan 1, 2, 
2 en 4. 
Deze methodiek leidt tot inzicht in de beste I slechtste variant per aspect. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE TECHNISCHE VARIANTEN 

3.1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk worden de varianten beschreven . De varianten worden verderop in het 
document vergeleken met de voorgenomen activiteit van VTW, namelijk tanks met een 
IDD en een koepeldak. 
Zoals eerder aangegeven is de verwerking van de emissies afkomstig van de 
scheepsbeladingen niet onderscheidend tussen de varianten. In aile varianten zullen de 
emissies van de scheepsbeladingen volledig in een DVI worden verwerkt. 

3.1.1 Kader voor de systemen 

Voor de technische beschouwing wordt uitgegaan van 6 operationele daklandingen per 
jaar. Tankput 7 met de kleine vastdak tanks voor slops wordt in deze varianten 
vergelijking verder buiten beschouwing gelaten omdat dit kleine vast dak tanks zijn die 
ontworpen zijn met een hogere ontwerpdruk (200 mbar), waardoor de emissies worden 
beperkt. De systemen die worden beschreven hebben betrekking op tankputten 100, 
200,300,400,500 en 600. 

Tabel 3.1 Overzicht tanks per tankput 

Tankput Aantal tanks Tanknummers Tankinhoud per tank (m3) 

100 7 101 Urn 107 7 * 40.000 

200 7 201 Urn 207 5 * 40.000 + 2 * 20.000 

300 6 301 Urn 306 2 * 20.000 + 4 *10.000 

400 8 401 Urn40B 6 * 20.000 + 2 * 10.000 

500 6 501 Urn 506 6 * 40.000 

600 7 601 Urn 607 7 * 20.000 

Totaal 41 

3.1 .2 Technologiekeuze 

Bij de keuze van de dampverwerking technologie wordt aangesloten bij de studies die 
door Royal Haskoning zijn uitgevoerd en als bijlage 4B bij de WmNVvoNVwh 
vergunningaanvraag bijgevoegd. De emissie van een DVI moet voldoen aan een VOS 
emissie-eis van maximaal 150 mg/Nm3. De emissie verwerkende techniek moet (in 
principe) 100% van de tijd beschikbaar zijn. 
Bij de beschouwing door Royal Haskoning zijn systemen beoordeeld met als belangrijk 
criterium dat de dampen (grotendeels) worden beperkt of teruggewonnen . Dit gebeurt in 
een DVI in twee stappen, de eerste stap (primaire techniek) wint het product 
grotendeels terug en detweede stap (nageschakelde techniek) is bedoeld am de 
emissie eis te halen. In varianten waar dit criterium van toepassing is wordt, in lijn met 
bijlage 4 B bij de WmNVvoNVwh vergunningaanvraag gekozen voor een 
membraanfiltratie (MF) met een nageschakelde verwerkingstechniek. 
Bij de beschouwing van varianten wordt regeneratieve thermische oxidatie (RTO) als 
nageschakelde technologie gebruikt am de emissie van VOS verder te reduceren. Voor 
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situaties waarbij de technologie in / nabij de explosiezones wordt ge'lnstalleerd wordt 
actief kool filtratie als nageschakelde techniek gebruikt. 
In een RTO worden de VOS dampen in een verbrandingskamer, met eventueel 
bijstoken van aardgas, nagenoeg volledig verbrand. De hoeveelheid benodigd aardgas 
is noodzakelijk om een minimum temperatuur in de verbrandingskamer te garanderen 
en is afhankelijk van de concentratie VOS in de dampstroom. Een RTO eenheid bestaat 
uit keramische bedden die gekoppeld zijn aan een verbrandingskamer. 
In een actief koolfilter wordt de VOS uit de dampstroom verwijderd door adsorptie aan 
het actieve kool. 
In de voorgenomen activiteit en een aantal varianten heeft Vopak als primaire techniek 
een IDD met een rendement van 97,5% in de tanks ge'lnstalleerd of gekozen (88T cf. 
IMKO-II). 

3.1 .3 Overzicht varianten 

In de volgende paragrafen worden de varianten beschreven. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt op basis van de volgende aspecten: 
• type dak: koepel dak of vast dak 
• IDD: wei of geen IDD 
• DVI: wei of geen DVI, en indien wei aanwezig: centraal of decentraal (per tank of 

tankput) 

In onderstaand overzicht zijn de 11 meest voor de hand liggende varianten 
weergegeven. Deze zijn in de verdere paragrafen in detail uitgewerkt. 

Tabel 3.1 Varianten overzicht 

Nr Variant DVI type 

VA Koepel dak met 

100 

1 Per tank OVI per tank 

I----

2 Mobiele OVI 

3 Tussen tank en Volledig dampbalans 

I----
schip 

4 Oampretoursysteem 

5 Vast dak tank Centrale OVI 

-
6 Oecentrale OVI 

7 Koepel dak met Centrale OVI 

100 -
a OecentralEi OVI 

9 Vast dak met Centrale OVI, aileen 

100 daklandingen 
t---

10 Centrale OVI, continue 

verwerking 
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Beperking losemissies door 100, volledige verwerking 

beladingemissies 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met OVI per tank 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandinQen met mobiele OVI 

Volledig dampbalans tussen tank en schip, met kleine 

centrale OVI voor restdampen 

Oampretoursysteem tussen tank en schip, met kleine 

centrale OVI voor restdam(:len 

Aile adem en losemissies verwerkt door een centrale 

OVI 

Aile adem en losemissies verwerkt door een 

decentrale OVI per tankput 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met een centrale OVI 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met een decentrale OVI per tankput 

Beperking losemissies door 100, verwerking emissies 

daklandingen met een centrale OVI 

Beperking losemissies door 100, continue verwerking , 

voor daklandingen en ademverliezen boven 100 door 

centrale OVI. 
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Nr Variant DVI type 8eschrijving (nageschakelde) technologie 

11 Decentrale OVI Variant op 9. Beperking losemissies door 100, 

verwerking emissies daklandingen met per tankput 

aangesloten op decentrale OVI 

Zie voor een schematische weergave van de varianten (procesflow diagrammen) bijlage 
1 en voor een meer gedetailleerde technische opzet van de installatie onderdelen in 
Excel bijlage 2. Deze worden in de navolgende paragrafen in dit hoofdstuk verder 
toegelicht. 

De keuze van het type DVI is afhankelijk van de verwachte hoeveelheid VOS die door 
de DVI verwerkt moet worden en de locatie van de DVI . 

De vereiste capaciteit van de DVI wordt bepaald door de uitdrijvingsnelheid van de 
damp uit de tank, welke door de maximale verpomping snelheid wordt bepaald. Voor de 
verschillende tankgroottes wordt met de volgende maximale verpomping snelheden 
rekening gehouden: 
• tank van 40.000 m3: max. 5.000 m3/uur; 
• tank van 20.000 m3: max. 2.500 m3/uur; 
• tank van 10.000 m3: max. 1.500 m3/uur. 

Bij de varianten waarbij ook de ademverliezen worden verwerkt is de capaciteit 
uitgelegd op de maximale toestroom. 
Bij toepassing van een MF zal benzine worden gebruikt als adsorptie medium en zal 
dampcondensaat worden teruggewonnen. 
In een regeneratieve thermische oxidatie unit (RTO) wordt de VOS op een 
katalysatorbed bij een verhoogde temperatuur omgezet naar C02 en H20. Omdat hierin 
een exotherme reactie optreedt (verhoging van temperatuur) geldt een maximum 
gehalte aan VOS in de toegevoerde dampstroom van 10 g/m3. Om te zorgen dat het 
katalysatorbed van voldoend hoge temperatuur blijft moet de toegevoerde dampstroom 
minimaal 3 g/m3 VOS bevatten. Indien dit gehalte lager is, zal met behulp van aardgas 
moeten worden bijgestookt. Aardgas wordt ook gebruikt om bij opstarten het 
katalysatorbed op voldoende temperatuur te brengen. Op basis van het verwachte 
gemiddelde VOS gehalte van de dampstroom zal de dampstroom vanuit de tank tot het 
maximum van 10 mg/m3 moeten worden verdund; hierom zal verdunningslucht moeten 
worden toegevoerd en zal de RTO voor de verschillende tanks als voigt zijn: 
• tankvolume is 10.000 m3: RTO capaciteit 30.000 m3/uur; 
• tankvolume is 20.000 m3: RTO capaciteit 45.000 m3/uur; 
• tankvolume is 40.000 m3: RTO capaciteit 55.000 m3/uur. 

Dampleidingen 
Het installeren en onderhouden van dampleidingen is complex. Bij de 
variantenbeschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende 
uitvoeringsaspecten: 
• Voor reparatie aan een tank moet deze schoongemaakt worden en ge'isoleerd 

worden van elk leiding systeem dus ook van de dampleiding. Dit houdt in de 
praktijk in dat ook de dampleiding vooraf schoongemaakt en/of gespoeld moet 
worden met N2. 

• Voor reparatie aan de dampleiding zelf zal het te repareren stuk ook vooraf 
ge'lsoleerd, schoongemaakt en/of gespoeld moeten worden. 
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• Dampleidingen moet in delen op te splitsen zijn ivm eventuele reparatie en moeten 
dus worden voorzien van koppelstukken om de leidingen te kunnen isoleren van de 
tanks en om de leiding in secties te kunnen verdelen. 

• De leiding secties moeten worden uitgerust met aankoppel f1enzen voor 
schoonmaak en spoel activiteiten. 

• De detonatie beveiligingen (filters) zullen regelmatig moeten worden gecontraleerd, 
dat houd in dat leidingen mogelijk vaak vooraf moeten worden gereinigd. 

De mate waarin deze aspecten een ral spelen verschilt per variant en leidt tot 
verschillen in beoordeling. 

3.2 Voorgenomen activiteit 

Koepeldak met 100 zonder nageschakelde techniek 
De 100 reduceert de emissies van verdamping van de opgeslagen vloeistof en de 
uitdrijving van damp die in een tank kan ontstaan. Het koepeldak voorkomt 
weersinvloeden (wind en temperatuur) en reduceert daarmee de emissies. Tussen het 
koepeldak en de tankwand is een ruimte opengelaten (van ca . 0,5 meter) , waardoor 
dampen zich niet onder het koepeldak zullen ophopen. 
De dampen die na een daklanding onder de 100 ontstaan zullen bij vullen van de tank 
naar de atmosfeer worden gedreven . 

3.3 Variant 1 en 2: Systemen met koepel dak met IDD en DVI per tank 

Varianten 1 en 2 bestaan beide uit een koepeldak met 100 gevolgd door een DVI als 
nageschakelde techniek voor dampen van daklandingen (per tank) 
Indien de ruimte tussen het koepeldak en de tankwand wordt afgesloten, ontstaat de 
mogelijkheid om de dampen die na een daklanding de tank uit worden gedreven, te 
leiden naar een nageschakelde DVI. Hierbij kan worden gedacht aan een aparte DVI 
per tank (opgesteld in of naast de tankput) of een mobiele DVI die wordt aangesloten op 
de betreffende tank die na een daklanding wordt opgevuld. 

3.3.1 Variant 1: DVI per tank 

Op iedere tank met 100 en koepeldak worden de volgende voorzieningen getroffen: 
• Winddicht (niet dampdicht) afsluiten ring koepeldak op tankwand; 
• Aanleggen ventilatie openingen in ring koepeldak op tankwand; 
• Versteviging tankdak en extra hijsvoorzieningen; 
• Dampleiding van tank naar tankput met detonatiebeveiliging en regelklep; 
• Opstelplaats DVI naast tank; 
• DVI installeren naast tank (waarbij de technologie een actief koolfilter zal zijn in 

verband met locatie van de DVI in de tankput). 
Het vullen van een tank na een daklanding duurt ca. 24 uur, waardoor de gemiddelde 
bedrijfstijd van de DVI per tank circa 6 dagen per jaar bedraagt. 

3.3.2 Variant 2: Mobiele DVI 

Een alternatief ten opzichte van variant 1 is om niet bij elke tank een DVI te installeren, 
maar een (aantal) mobiele DVI('s) aan te schaffen en deze op de tanks aan te sluiten 
als een tank wordt gevuld na een daklanding. 
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De overige voorzieningen zijn gelijk aan variant 1. 
Dit betekent in de praktijk voor 41 tanks * 6 daklandingen = 246 daklandingen per jaar. 
Het opstellen en aansluiten van een mobiele DVI met een capaciteit van circa 4.000 m3 
per uur zal ca. 1 dag duren. Het vullen van de tank duurt ca. 24 uur. Gedurende deze 
periode zal de emissie worden afgevangen en behandeld. Vervolgens moet de DVI 
worden afgesloten, buiten gebruik genomen, ingepakt en verplaatst. En dan begint de 
cyclus weer bij een nieuwe tank. Uitgaande van drie dagen per cyclus, zal er dus DVI 
capaciteit gevraagd worden gedurende circa 750 dagen. Dit betekent dat er het jaar 
rond in ieder geval twee, maar vanwege onderhoud en gelijktijdigheid (door pieken in de 
aanvoer) 3 mobiele DVl's op de terminal aanwezig zijn. 

In geval van een mobiele DVI installatie zullen de tanks wei worden voorzien van 
aansluit mogelijkheden voor de DVI. De mobiele DVI zal net als variant 1; DVI per tank 
ook een actief koolfilter betreffen . 

3.4 Variant 3 en 4: Systemen met verbinding tussen vast dak tank en schip 

Voor het bedrijven van dampbalans- of dampretoursystemen is het installeren van vast 
dak tanks een vereiste. In deze paragraaf de beschrijving van de twee mogelijke 
varianten. 

3.4.1 Variant 3: Volledig dampbalans systeem 

Bij een volledig dampbalanssysteem staan aile vast dak tanks in verbinding met elkaar 
via een enkelvoudig leidingsysteem en met het lossende schip. De vast dak tanks zijn 
uitgerust met vacuOmdruk ventielen, een breekplaat en met drukmeters en drukalarmen 
voor onder- en overdruk. Door middel van ventilatoren en drukregelkleppen wordt de 
damp in het systeem gehouden en de damp naar het schip en/of de tank gedrukt. 
Eventuele overmaat aan damp wordt afgevoerd naar een kleine DVI, (RTO) die op het 
centrale leidingsysteem is aangesloten. 
Het leidingsysteem bestaat uit een leiding per tank naar een centrale leiding per tankput, 
die aansluit op een centrale leiding waarop aile tankputten, de schepen en de DVI staan 
aangesloten. Om ervoor te zorgen dat de dampen de goede kant op stromen en niet bij 
voorkeur naar de DVI gaan, is een complex kleppen - en meet- en regelsysteem nodig. 
Aile dampaansluitingen zijn voorzien van flenzen, afsluiters en detonatiebeveiligingen bij 
de tanks, in de tankput en bij de aansluitingen op het centrale manifold. 
In deze variant bestaat het risico dat producten in contact komen met de dampen van 
andere producten, waardoor vervuiling kan optreden en de product kwaliteit niet 
gehandhaafd kan worden. 

3.4.2 Variant 4: Dampretoursysteem 

Ten opzichte van variant 3; volledig dampbalans systeem is het ook mogelijk om een 
gesloten dampretoursysteem aan te leggen waarbij de risico's op vervuiling van product 
worden geminimaliseerd. In deze variant zal een van de andere dampleidingen 
gescheiden verbinding tussen het te lossen of te laden schip en de bijbehorende tank 
worden gemaakt. In het ontwerp worden gestuurde kleppen en een uitgebreid manifold 
voor de dampleidingen opgenomen,. 
Om gelijktijdig lossen en/of laden van 2 schepen per tankput mogelijk te maken liggen er 
twee centrale dampleidingen per tankput, aangesloten op aile tanks in die tankput. Per 
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laad/losplaats wordt een dampleiding naar een koppelplaats I manifold geleid. Hierdoor 
120 (6 tankputten*2 leidingen* 10 laad/losplaatsen) gescheiden aansluit mogelijkheden 
met kleppen noodzakelijk, die het mogelijk maken om 10 schepen tegelijkertijd te 
behandelen (wei met de operationele restrictie van 2 schepen per tankput). 
Een nageschakelde kleine DVI (RTO) zorgt ervoor dat de hoeveelheid damp in het 
systeem niet een overdruk veroorzaakt. 
Aile dampaansluitingen zijn voorzien van flenzen, afsluiters en detonatiebeveiligingen bij 
de tanks, in de tankput en bij de aansluitingen op het centrale manifold. 
De benodigde technische voorzieningen zijn omvangrijker dan die van variant 3, en de 
operationele complexiteit is vele malen groter. Doordat gelijktijdige beladingen, 
lossingen en interne verpompingen mogelijk moeten zijn, waarbij iedere op-lijning van 
de vloeistof leidingen gekoppeld moet worden aan een identieke op-lijning van de 
dampleidingen, vergt dit een complex meet- en regelsysteem en een nog intensievere 
controle door de operators dan onder andere in variant 3 is benoemd. De kans op 
fouten en verlies van product kwaliteit kan ook hier aan de orde zijn. 

3.5 Variant 5 en 6: Systemen met een vast dak tank en DVI 

In plaats van een tank met koepeldak met IDD kan ook gekozen worden voor een vast 
dak tank aangesloten op een DVI. 

3.5.1 Variant 5: Vast dak, DVI Centrale verwerking 

Een enkelvoudig leidingnetwerk verbindt de tanks met een centrale DVI. Omdat dit de 
primaire dampverwerking is wordt op basis van bijlage 4B bij de WmlWvolWwh 
vergunningaanvraag gekozen voor membraanfiltratie met nageschakelde RTO. 
Aile tanks worden voorzien van een vastdak met vacuumdruk ventielen, waardoor 
onderdruk en overdruk wordt voorkomen. Bij onderdruk wordt lucht uit de atmosfeer in 
de tank gelaten. Bij overdruk zal de damp vanuit de tank naar het centrale 
leidingsysteem naar de DVI worden afgelaten, waarin door de DVI een kleine onderdruk 
wordt gecreeerd. Aile dampleidingen zijn voorzien van detonatiebeveiligingen bij de 
tanks de tanks, de tankput en de aansluiting op het DVI manifold. 

3.5.2 Variant 6: Vast dak, DVI Decentrale verwerking 

In deze variant is per tankput een DVI geplaatst naast de tankput. Omdat dit de primaire 
dampverwerking is wordt op basis van bijlage 4B bij de WmlWvolWwh 
vergunningaanvraag gekozen voor membraanfiltratie met nageschakelde RTO. 
Ten opzichte van centrale verwerking (variant 5) levert deze variant enig voordeel op 
wat betreft veiligheid door ontkoppeling van systemen en minder pijpleidinglengte. Het 
aantal afsluiters en detonatiebeveiligingen is gelijk aan variant 5. 

3.6 Variant 7 en 8: Systemen met een koepeldak tank met 100 en DVI(niet per 
tank) 

Uitgaande van de voorgenomen activiteit kan dampverwerking als nageschakelde 
techniek worden ge"lnstalleerd. In plaats van iedere tank separaat aan te sluiten op een 
DVI (zoals variant 1 en 2) kan de DVI ook centraler (per tankput of per terminal) worden 
geplaatst. 
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3.6.1 Variant 7: VA met centrale DVI verwerking 

In deze variant zullen de tanks op een centrale DVI (RTO) worden aangesloten. 
Hiervoor zullen aile tanks op een centrale leiding per tankput een een centraal manifold 
bij de DVI worden aangesloten. De overige voorzieningen aan de tanks zijn gelijk aan 
de varianten 1 en 2. 
Ook in deze variant wordt de damp vanuit de tank uitsluitend naar de DVI afgelaten bij 
het vullen van de tank na een daklanding. Dit betekent in de praktijk voor 41 tanks * 4,5 
daklandingen = 185 daklandingen per jaar. Omdat het vullen da. 24 uur duurt betekent 
dit dat de installatie voor ca. 50 % van de tijd bezet is. Om operationeel voldoende 
flexibel te zijn zal rekening worden gehouden met gelijktijdigheid van 2 daklandingen. 
Hiermee wordt bij de bepaling van de capaciteit van de installatie rekening gehouden. 
Door minimaal een ventilator in de tankput wordt gedurende het vullen van de tank een 
debiet onder het koepeldak weggetrokken, geregeld op de concentratie in de 
dampstroom. 
Het leidingwerk be staat uit een enkelvoudig (1 leiding per tankput) systeem. In de 
dampleidingen zijn regelkleppen en detonatiebeveiligingen aangebracht. 

3.6.2 Variant 8: VA met decentrale DVI verwerking 

In deze variant wordt bij iedere tankput een eigen RTO geplaatst. De overige 
voorzieningen aan de tanks en de leidingen zijn gelijk aan variant 7. 
Ten opzichte van centrale verwerking (variant 7) levert deze variant enige winst op wat 
betreft veiligheid door ontkoppeling van systemen en minder pijpleidinglengte. De 
risico's nemen echter ook weer toe doordat meerdere installaties moeten worden 
bediend en onderhouden. 

3.7 Variant 9,10 en 11: Systemen met een vast dak tank met IDD en DVI 

Om ademverliezen te reduceren kunnen vast dak tanks ook met een IDD worden 
uitgerust. In de volgende varianten wordt dit beschreven. 

3.7.1 Variant 9 Vast dak, IDD en centrale DVI verwerking (aileen bij daklandingen) 

In deze variant zijn de tanks uitgevoerd met een vast dak en een IDD. De technische 
voorzieningen van de tank zijn gelijk aan variant 5. Een enkelvoudig pijpleidingsysteem 
verbindt de tanks met de DVI. De vrijkomende dampen bij 0pvullen van de tank na een 
daklanding worden in een centrale DVI verwerkt, door de afsluiter op de betreffende 
tank open te zetten. Omdat de DVI hier een nageschakelde techniek betreft, wordt deze 
uitgevoerd als RTO. Qua aantal daklandingen en de verwerking in de RTO is deze 
variant vergelijkbaar met variant 7. 

3.7.2 Variant 10 Vast dak, IDD en centrale DVI verwerking (continue) 

In deze variant zijn de tanks uitgevoerd met een vast dak en een IDD. Niet aileen de 
vrijkomende dampen bij 0pvullen van de tank na een daklanding worden in een centrale 
DVI verwerkt, maar aile tanks zullen continue 'open staan' via dampleidingen naar de 
DVI om ook evt. andere dampen die in de tank aanwezig zijn te verwerken. Dit wordt 
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door middel van vacuumdruk ventielen geregeld. Omdat 100 worden toegepast zal de 
DVr bestaan uit een RTO. 

3.7.3 Variant 11 Vast dak, roo en DVr Decentrale verwerking 

In deze variant wordt bij iedere tankput een DVI (RTO) als nageschakelde techniek 
geplaatst. 
De overige voorzieningen aan de tanks en dampleidingen zijn gelijk aan de varianten 9 
en 10. 
Ten opzichte van centrale verwerking (variant 9 en 10) levert deze vari.ant enige winst 
op wat betreft veiligheid door ontkoppeling van systemen en rninder pijpleIdinglengte. 
De risico's nemen echter ook weer toe doordat meerdere installaties moeten worden 
bediend en onderhouden. 
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4 VEILIGHEIDSASPECTEN 

4.1 Aigemeen 

4.2 

4.2.1 

In dit hoofdstuk worden de veiligheidaspecten van het ontwerp en de varianten verder 
uitgewerkt in 4 onderdelen: personele veiligheid, interne veiligheid, externe veiligheid en 
domino effecten. Per onderdeel wordt een inleiding gegeven die beschrijft op welke 
wijze het ontwerp en de varianten worden beoordeeld (het toetsingskader). 

Personele veiligheid 

T oetsi ngskader 

Bij de evaluatie van de personele veiligheid binnen de diverse varianten speelt met 
name een rol in hoeverre personeel handelingen moet verrichten aan de systemen om 
deze te opereren en te onderhouden. 

Uit diverse onderzoeken en analyses van ongevallen in de (petro)chemische industrie is 
gebleken dat in het bijzonder tijdens de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden er 
risico's voor het personeel kunnen optreden. De belangrijkste basisoorzaken zijn: 
• fouten of afwijkingen in het ontwerp; 
• het al dan niet hebben of volgen van procedures; 
• het onvoldoende beheersen van een onderhoudsmanagementsysteem; 
• het onveilig uitvoeren van onderhoud; 
• het niet gebruiken of hebben van geschikt materieel of middelen. 

Hierbij zijn belangrijke aspecten: 
• de condities waaronder deze handelingen moeten plaatsvinden (plaats, hoogte van 

equipment en klimaat) 
• de toestand van het systeem (drukvrij en dampvrij kunnen maken van de 

installaties) 
• de complexiteit en omvang van de (onderhouds)activiteit 
• de frequentie van de handelingen en daarmee gepaard gaande blootstelling 

Enkele referenties zijn : 
• AI/directie MHC, Beknopte analyse van incidenten in BRZO-plichtige bedrijven in 

de regio Rijnmond/Zeeland over de periode januari 2002 tot maart 2003; 21 juli 
2003, ing. W .M. van der Poel. 

• AI/directie MHC, Projectrapport MOOIS; MHC Onderzoek Onderhouds & Inspectie 
Systemen bij BRZO - bedrijven; januari 2004, ing. A. Dees, ir. A. Verlinde, ing . W. 
van Gils-van Brink. 

• Al/directie MHC, MHC incidentenrapportage 2, periode 1 april 2003 tot en met 30 
september 2004, ing. S.M. Dekker-Steehouwer. 

4.2.2 Toetsing van de varianten 

In algemene zin betekent veel additioneelleidingwerk en appendages dat ge"inspecteerd 
en onderhouden dient te worden, dat de risico's voor het personeel toenemen . In 
onderstaande tabel 4.1 worden met name de verschillen tussen de varianten belicht. 
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Tabel4.1 Persoonlijke veiligheid: toetsing varianten 

Nr Variant Type MogeJijk risico tov voorgenomen activiteit 

1 Per tank DVI per tank Er zijn meerdere DVI's en pompen. Het onderhoud aan en 

regulier gebruik van deze apparatuur brengt de operators in 

regelmatig contact met K1 vloeistoffen en dampen. De risico 's 

zijn explosiegevaar bij werkzaamheden . Brandgevaar in de 

actief kool installatie. -
2 Mobiele DVI Elke DVI-installatie vraagt 2 operators die rond de klok actief 

zijn met opbouwen, bedrijven en afbouwen. In totaal in een 

vijfploegendienst komt dit overeen met 13 operators (2 x 5 

operators + 30% vakantie, ziekte, etc.). 

Omdat de DVI naast de (met damp gevulde) tank wordt 

opgesteld moet er in de explosiezone van de tank gewerkt 

worden . Een zone waarin normaal gesproken geen 

werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, met uitzondering 

van onderhoudswerkzaamheden en dan aileen met zeer 

stringente veiligheidsmaatregelen. 

V~~r Vopak is om bovenstaande veiligheidsreden het bedrijven 

van mobiele DVl's voor normale operatie niet uitvoerbaar. 

Brandgevaar in de actief kool installatie. 

3 Tussen tank Volledig Veel additioneel leidingwerk en appendages die ge'inspecteerd 

en schip dampbalans en onderhouden moeten worden. Dit leidingwerk bevindt zich 

op hoogte, wat valgevaar met zich meebrengt. Dampvrij maken 

van het systeem is lastig waardoor operators blootgesteld 

kunnen worden aan dampen. Een bijkomend nadeel is dat bij 

inspectie en onderhoud werkzaamheden het volledige systeem 

r---- moet worden stllgelegd. 

4 Dampretoursysteem Veel additioneel leidingwerk en appendages wat onderhouden 

en ge'inspecteerd dient te worden. Dit leidingwerk bevindt zich 

op hoogte, wat valgevaar met zich meebrengt. Dampvrij maken 

van het systeem is lastig waardoor operators in contact kunnen 

kamen met brandbare dampen. 

5 Vast dak tank Centrale DVI Veel addition eel leidingwerk richting het centraal DVI wat 

gevuld zal zijn met benzinedampen. Deze leidingen dienen 

ge'inspecteerd en onderhouden te worden. Dit leidingwerk 

bevindt zich op hoogte, wat valgevaar met zich meebrengt. 

Tevens is er kans 00 blootstelling aan brandbare dampen. -
6 Decentrale DVI Er zijn meerdere DVI's en pompen. Het onderhoud aan en 

regulier gebruik van deze apparatuur brengt de operators in 

regelmatig contact met K1 vloeistoffen en dampen. De ris ico 's 

zijn explosiegevaar van dampleidlngen bij werkzaamheden. 

7 Koepeldak Centrale DVI Veel additioneel leidingwerk richting het centraal DVI wat 

met 100 gevuld zal zijn met benzinedampen. Deze leidingen dienen 

ge'inspecteerd en onderhouden te worden. Dit leidingwerk 

bevindt zich op hoogte, wat valgevaar met zich meebrengt. 

r---- Tevens is er kans op blootstelling aan brandbare dampen. 

8 Decentrale DVI Er zijn meerdere DVI's en pompen. Het onderhoud aan en 

regulier gebruik van deze apparatuur brengt de operators in 

regelmatig contact met K1 vloeistoffen en dampen. De ris ico 's 

zijn explosiegevaar van dampleidingen bij werkzaamheden . 
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Nr Variant Type Mogelijk risico tOY voorgenomen activiteit 

9 Vast dak met Centrale OVI, Veel additioneelleidingwerk richting het centraal OVI wat 

100 discontinue gevuld zal zijn met benzinedampen. Oeze leidingen dienen 

geInspecteerd en onderhouden te worden. Oit leidingwerk 

bevindt zich op hoogte, wat valgevaar met zich meebrengt. 

r---
Tevens is er kans op blootstelling aan brandbare dampen. 

10 Centrale OVI, Veel additioneel leidingwerk richting het centraal OVI wat 

continue gevuld zal zijn met benzinedampen. Deze leidingen dienen 

geInspecteerd en onderhouden te worden . Oit leidingwerk 

bevindt zich op hoogte, wat valgevaar met zich meebrengt. 

Tevens is er kans op blootstelling aan brandbare dampen. -

11 Decentrale OVI Tevens zijn er meerdere DVl's en pompen. Het onderhoud aan 

en regulier gebruik van deze apparatuur brengt de operators in 

regelmatig contact met K1 vloeistoffen en dampen. Oe risico 's 

zijn explosiegevaar van dampleidingen bij werkzaamheden. 

8eoordeling 

In onderstaande tabel4.2 wordt de score en ranking weergegeven ten opzichte van de 
voorgenomen activiteit. 

Tabel 4.2 Persoonlijke veiligheid: beoordeling varianten 

nr Variant Bereikbaarheid Druk- Complexiteit Frequentie - Ranking 

dampvrij blootstelling 

0 100, voorgenomen 1 

activiteit 

1 DVI per tank - - -- - 5 

2 Mobiele DVI - - -- -- 10 

3 Volledig - - - - 10 

dampbalans 

4 Dampretoursysteem - - - -- 10 

5 Vastdaktank - - - - 2 

Centrale OVI 

6 Vast dak tank - -- - - 5 

Decentrale DVI 

7 Koepel dak met IDD - - - - 2 

Centrale DVI 

8 Koepel dak met IDD - - - - 5 

Oecentrale OVI 

9 Vast dak met IDO - - - - 2 

discontinue 

10 Vast dak met 100 - - - - 5 

Centrale DVI, 

continu 

11 Vast dak met IDO - - - - 5 

Oecentrale OVI, 

Legenda: - = licht negatieft.o.v. VA, n = negatieft.o.v. VA, --- = zeer negatiefto.v. VA 

Ranking op basis van aantal minnen. 
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Na de voorgenomen activiteit zijn varianten 5, 7 en 9 wat betreft personele veiligheid de 
beste opties. 

Interne veiligheid 

Toetsingskader 

Wat is de invloed van de varianten op het risicoprofiel ten opzichte van de voorgenomen 
activiteit. Hierbij kan gedacht worden aan: 
• Toename in aantal en omvang van het equipment (van invloed op lekbronnen en 

gevolgen) 
• Toename aantal handelingen (kans op fouten) 

Toetsing van de varianten 

In onderstaande tabel worden met name de verschillen tussen de varianten belicht. 

Tabel4.3 Interne veiligheid: beoordeling varianten 

Nr Variant Type Mogelijk risico tOY voorgenomen activiteit 

1 Per tank OVI per tank Vee I additioneel leidingwerk waaruit brandbare 

dampen kunnen ontsnappen. Oit kan ontbranden of 

een explosie veroorzaken . Tevens zijn er meerdere 

OVl 's en pompen nod ig in de tankputten. Het risico 

van deze systemen zit vooral in de mogelijkheden tot 

brand en explosies ten gevolge van het vrijkomen 

- van vloeibare benzine en brand bare dampen. 

2 Mobiele OVI Veel additioneelleidingwerk waaruit brandbare 

dampen kunnen ontsnappen. Oit kan ontbranden of 

een explosie veroorzaken. Tevens dient de mobiele 

OVI aangekoppeld en afgekoppeld te worden waarbij 

mogelijk brand bare vrij kan komen. 

Het risico van deze systemen zit vooral in de 

mogelijkheden tot brand en explosies ten gevolge 

van het vrijkomen van vloeibare benzine en 

brandbare dampen. 

De mobiele OVI kan tevens ook als ontstekingsbron 

dienen. 

3 Tussen tank Volledig dampbalans Veel additioneel leidingwerk waaruit brand bare 

en schip dampen kunnen ontsnappen. Oit kan ontbranden of 

een explosie veroorzaken. Het leidingwerk bevindt 

- zich over het gehele terrein. 

4 Oampretoursysteem Het dampretoursysteem bevat een grote hoeveelheid 

benzinedampen, 2500 m3 in totaal. Verder bevinden 

zich in het systeem naar verhouding veel 

f1ensverbindingen. Oeze hoeveelheid 

flensverbindingen kan bij lekkage en de juiste 

omstandigheden voor een explosie dan wei een 

brand zorgen. 

5 Vast dak tank Centrale OVI Om aile dampen te kunnen verwerken dienen de 
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Nr Variant Type Mogelijk risico tOY voorgenomen activiteit 

condensaat (scrubbervloeistof)tanks vergroot te 

worden naar 4000 m3 per stuk. Deze grotere tanks 

brengen grotere effecten met zich mee. Tevens is er 

veel additioneel leidingwerk met brandbare dampen 

- en de bijbehorende risico's. 

6 Decentrale DVI Om aile dampen te kunnen verwerken dienen de 

condensaat (scrubbervloeistof)tanks vergroot te 

worden naar 4000 m3 per stuk. Deze grotere tanks 

brengen grotere effeclen met zich mee. Tevens is er 

additioneel leidingwerk met brandbare dampen en de 

bijbehorende risico's. 

7 Koepeldak Centrale DVI Er additioneelleidingwerk met brandbare dampen en 

metlDD de biibehorende risico's zoals explosies en brand. -
8 Decentrale DVI Er additioneelleidingwerk met brand bare dampen en 

de bijbehorende risico's zoals explosies en brand. 

9 Vast dak met Centrale DVI , discontinu Er veel additioneet leidingwerk met brandbare 

IDD dampen en de bijbehorende risico's zoals explosies 

l-
en brand. 

10 Centrale DVI continu Om aile dampen te kunnen verwerken dienen de 

condensaat (scrubbervloeistof)tanks vergroot te 

worden naar 4000 m3 per stuk. Deze grotere tanks 

brengen grotere effecten met zich mee. Tevens is er 

veel additioneel leidingwerk met brandbare dampen 

I--
en de biibehorende risico's. 

11 Decentrale DVI Er additioneel leidingwerk met brand bare dampen en 

de bijbehorende risico's zoals explosies en brand. 

Beoordeling 

In onderstaande tabel4.4 wordt de score en ranking weergegeven ten opzichte van de 
voorgenomen activiteit. 

Tabel 4.4 Interne veiligheid: beoordeling varianten 

nr Variant Potentieel op 

vrijkomen 

0 IDD, voorgenomen 

activiteit 

1 DVI per tank -
2 Mobie/e DV/ -
3 Volledig dampbalans -
4 Dampretoursysteem -
5 Vast dak tank Centrale -

DV/ 

6 Vast dak tank -
Decentrale DVI 

7 Koepe/ dak met IDD -
Centrale DVI 

8 Koepet dak met /DD -
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Mogelijke omvang 

explosie/brand 

-
-
-
--
-

-

--

-

Ranking 

1 

3 

8 

3 

12 

8 

3 

8 

3 
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Decentrale DVI 

9 Vast dak met IDD - -
discontinue 

10 Vast dak met IDD - -
Centrale DVI continu 

11 Vast dak met IDD - -
Decentrale DVI, 

Legenda: - = licht negatieftov VA, -- = negatieftov VA, --- = zeer negatieftov VA 

Ranking op basis van aantal minnen. 

2 

8 

3 

Na de voorgenomen activiteit is variant 9 wat betreft interne veiligheid de beste optie. 
Het dampretoursysteem is qua interne veiligheid de meest onveilige optie, dit wordt 
vooral veroorzaakt door het grote dampvolume in de leidingen. 

Externe veiligheid 

Toetsingskader 

Met betrekking tot externe veiligheid is gekeken naar wat de invloed is van de varianten 
op het risicoprofiel ten opzichte van de voorgenomen activiteit. Hierbij kan gedacht 
worden aan: 
• Toename in faalkans van de opslagtank door het installeren van additionele 

equipmentlhandelingen welke een invloed kan hebben op de integriteit van de 
opslagtank 

Uit bestudering van de varianten is gebleken dat het terugkerende scenario het falen is 
van een opslagtank door overdruk danwel onderdruk. Dit kan veroorzaakt worden door 
een slecht werkende DVI, foutieve oplijning of dichtfalende kleppen in het 
dampretour/balanssysteem. 
Deze mogelijke scenario's zijn verder uitgewerkt in HAZOP/HAZID sessies waarin aile 
mogelijke bronoorzaken zijn ge·identificeerd. Na de identificatie van deze bronoorzaken 
is een analyse uitgevoerd om de kans op voorkomen van deze bronoorzaken te 
bepalen . Dat is gebeurd op basis de OREDA-database en Vopak
onderhoudsoverzichten. Met behulp van deze basis is de additionele faalkans bepaald 
worden van de opslagtanks. In bijlage 3 is de basis voor de berekeningen en de 
foutenboomanalyse weergegeven. 
De invloed van deze verhoogde faalkans is berekend in SafetiNL en wordt vergeleken 
met het standaard scenario, de base case. 

4.4.2 Toetsing van de varianten 

In onderstaande tabel 4.5 worden met name de verschillen tussen de varianten belicht. 
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Tabel 4.5 Externe veiligheid: toetsing varianten 

Nr Variant Type Scenario's voor over-

en onderdruk 

0 IDD, Falen luchtdoorlaat IDD 

voorgenomen tijdens daklanding 

activiteit 

1 Per tank DVI per tank Overdruk in tank indien 

I-
dampleiding geblokkeerd 

2 Mobiele DVI Overdruk in tank indien 

dampleiding geblokkeerd 

3 Tussen tank Volledig Overdruk in tank indien 

en schip dampbalans leiding geblokkeerd. 

Overdruk door falen DVI 

Overdruk: damp retour 

naar een van de 40 

overige tanks 

Overdruk: damp retour 

naar een van de 9 

overiQe steiQers -
4 Dampretoursysteem Overdruk in tank indien 

leiding geblokkeerd. 

Overdruk door falen DVI 

Overdruk: damp retour 

naar een van de 40 

overige tanks 

Overdruk: damp retour 

naar een van de 9 

overig,e steioers 

5 Vast dak tank Centrale DVI Overdruk in tank indien 

leiding naar DVI 

geblokkeerd. 

Overdruk door falen DVI 

of ventilator 

Overdruk door 

temperatuurswisselingen 

door falen DVI (DVI zorgt 

voor kleine onderdruk) 

Onderdruk door 

temperatuurswisselingen 

Onderdruk tijdens legen 

tank -
6 Decentrale DVI Overdruk in tank indien 

leiding naar DVI 

geblokkeerd. 
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Faalkans 

per 

scenario 

(keer per 

jaar bij 

volcontinue 

operatie) 

Opgenomen 

in generieke 

faalkans 

opslaotank 

0,9 

0,9 

0,85 

0,2 

1,0 

1,0 

0,85 

0,2 

1,0 

1,0 

0,45 

0,9 

in generieke 

faalkans 

in generieke 

faalkans 

in generieke 

faalkans 

0,45 

0,9 

000 
0.0 
080 
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Additionele faalkans 

(rekeninghoudende 

met 

veiligheidsmaatregelen 

en gebruikstijd) 

0 

1.11 E-04 

1.11 E-04 

3.77E-03 

3.77E-03 

6.17E-04 

6.17E-04 
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Nr Variant Type Scenario's voor over-

en onderdruk 

Overdruk door falen DVI 

of ventilator 

Overdruk door 

temperatuurswisselingen 

door falen DVI (DVI zorgt 

voor kleine onderdruk) 

Onderdruk door 

temperatuurswisselingen 

Onderdruk tijdens legen 

tank 

7 Koepeldak Centrale DVI Overdruk in tank indien 

metlDD leiding naar DVI 

geblokkeerd. 

Overdruk door falen DVI 

of ventilator 

Onderdruk door 

temperatuurswisselingen 

Onderdruk tijdens legen 

tank -
8 Decentrale DVI Overdruk in tank indien 

leiding naar DVI 

geblokkeerd. 

Overdruk door falen DVI 

of ventilator 

Onderdruk door 

temperatuurswisselingen 

Onderdruk tijdens legen 

tank 

9 Vast dak met Centrale DVI, Overdruk in tank indien 

IDD discontinu leiding naar DVI 

geblokkeerd. 

Overdruk door falen DVI 

of ventilator 

Onderdruk door 

temperatuurswisselingen 

Onderdruk tijdens legen 

tank -
10 Centrale DVI Overdruk in tank indien 

continu leid ing naar DVI 

geblokkeerd. 

Overdruk door falen DVI 

of ventilator 

Overdruk door 

temperatuurswisselingen 
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Faalkans 

per 

scenario 

(keer per 

jaar bij 

volcontinue 

operatie) 

in generieke 

faalkans 

in generieke 

faalkans 

in generieke 

faalkans 

0,45 

0,8 

in generieke 

faalkans 

in generieke 

faalkans 

0,45 

0,8 

in generieke 

faalkans 

in generieke 

faalkans 

0,45 

0,8 

in generieke 

faalkans 

in generieke 

faalkans 

0,45 

0,9 

in generieke 

faalkans 

ODD 

R· P --
080 
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Additionele faalkans 

(rekeninghoudende 

met 

veiligheidsmaatregelen 

en gebruikstijd) 

1.54E-04 

1.54E-04 

1.54E-04 

1.13E-03 

. 
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Nr Variant Type Scenario's voor over- Faalkans Additionele faalkans 

en onderdruk per (rekeninghoudende 

scenario met 

(keer per veiligheidsmaatregelen 

jaar bij en gebruikstijd) 

vol continue 

operatie) 

door falen DVI (DVI zorgt 

voor kleine onderdruk) in generieke 

Onderdruk door faalkans 

temperatuurswisselingen in generieke 

Onderdruk tijdens legen faalkans 

tank 
t-

11 Decentrale DVI Overdruk in tank indien 0,45 1.54E-04 

leiding naar DVI 

geblokkeerd. 0,8 

Overdruk door falen DVI 

of ventilator in generieke 

Onderdruk door faalkans 

temperatuurswisselingen in generieke 

Onderdruk tijdens legen faalkans 

tank 

Beoordeling 

In onderstaande tabel4.6 zijn de resultaten weergegeven van het effect van de 
additionele faalkans op de 10-6 PR-contour van een 40.000 m3 tank. 

Tabel4.6 Externe veiligheid: beoordeling varianten 

nr Variant Afstand 10-6 contour in m Afstand 10-6 ten Ranking 

opzichte van 

voorgenomen 

activiteit in m 

0 IDD, voorgenomen 210 0 1 

activiteit 

1 DVI per tank 390 180 2 

2 Mobiele DVI 390 180 2 

3 Voliedig dampbalans 550 340 11 

4 Dampretoursysteem 550 340 11 

5 Vast dak tank Centrale 540 330 8 

DVI 

6 Vast dak tank Decentrale 540 330 8 

DVI 

7 Koepel dak met IDD 410 200 4 

Centrale DVI 

8 Koepel dak met IDD 410 200 4 

Decentrale DVI 

9 Vast dak met IDD 410 200 4 

discontinue 

10 Vast dak met IDD 540 330 8 
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nr Variant Afstand 10-6 contour in m Afstand 10-6 ten Ranking 

opzichte van 

voorgenomen 

activiteit in m 

Centrale DVI continu 

11 Vast dak met IDD 410 200 4 

Decentrale DVI, 

Na de voorgenomen activiteit zijn varianten 2 en 3 wat betreft externe veiligheid de 
beste opties. Het dampretoursysteem en het dampbalanssysteem zijn qua externe 
veiligheid de meest onveilige opties, dit wordt vooral veraorzaakt door het grate aantal 
handelingen welke verricht moeten worden om de leidingen op te lijnen tussen de 
opslagtanks en steigers. 

Domino effecten 

Toetsingskader 

Bij de domino effecten wordt er naar de mogelijke vervolggebeurtenissen gekeken die 
bij de verschillende varianten kunnen optreden. Voor de analyse wordt enkel gekeken 
naar de extra equipement die ge'(nstalleerd zou worden indien er gekozen wordt voor de 
bepaalde variant. Vervolggebeurtenissen bij calamiteiten van de tanks zelf worden niet 
bespraken. 

Toetsing van de varianten 

In onderstaande tabel4.7 worden met name de verschillen tussen de varianten belicht. 

label 4.7 Domino effecten: toetsing varianten 

Variant Type 

Per tank DVI per tank Er worden geen significante domino effecten verwacht bij een DVI bij 

elke tank 

Mobiele DVI Er worden geen significante domino effecten verwacht bij een 

mobiele DVI. De mobiele DVI is echter wei een ontstekingbron welke 

in de tankput geplaatst dient te worden. Dit kan leiden tot explosies 

en branden. 

Tussen tank en Volledig dampbalans Domino effecten kunnen worden verwacht door aanrijding van het 

schip leidingwerk tussen schip en tank. Bij deze aanrijding kunnen de 

dampen in de leiding ontstoken worden en aanleiding geven tot 

ontsteking van de dampen in de tanks met het falen van de tanks tot 

gevolg (interne explosie). Ook onderhoudshandelingen (bijvoorbeeld 

laswerkzaamheden) kunnen leiden tot explosies met dominoeffecten 

tot gevolg. Kans op deze scenario's is echter beperkt door de 

aanwezige beveiligingen (detonatiebeveiliging ed). 

Dampretoursysteem Domino effecten kunnen worden verwacht door aanrijding van het 

leidingwerk tussen schip en tank. Bij deze aanrijding kunnen de 

dampen in de leiding ontstoken worden en aanleiding geven tot 

ontsteking van de dampen in de tanks met het falen van de tanks tot 

gevolg (interne explosie). Ook onderhoudshandelingen (bijvoorbeeld 
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Variant Type 

Vast dak tank Centrale DVI 

Decentrale DVI 

Koepel dak met Centrale DVI 

IDD 

Decentrale DVI 

Vast dak met IDD Centrale DVI 

Decentrale DVI 

DOD 

S-p 
DBD 

.OYA,' MA1II0MIII0 

laswerkzaamheden) kunnen leiden tot explosies met dominoeffecten 

tot gevolg. Kans op deze scenario 's is echter beperkt door de 

aanwezige beveiligingen (detonatiebeveiliging ed) 

Domino effecten kunnen worden verwacht door aanrijding van het 

leidingwerk tussen tank en de centrale DVI. Bij deze aanrijding 

kunnen de dampen in de leiding ontstoken worden en aanleiding 

geven tot ontsteking van de dampen in de tanks met het falen van de 

tanks tot gevolg (interne explosie). Kans op dit scenario is echter 

beperkt door de aanwezige beveiligingen (detonatiebeveiliging ed) 

Het leidingwerk naar de decentrale DVI kan beschadigd raken. Door 

deze beschadiging kunnen de dampen in de leiding ontstoken 

worden en aanleiding geven tot ontsteking van de dampen in de 

tanks met het falen van de tanks tot gevolg (interne explosie) . Kans 

op dit scenario is echter beperkt door de aanwezige beveiligingen 

(detonatiebeveiliging ed) 

Domino effecten kunnen worden verwacht door aanrijding van het 

leidingwerk tussen tank en de centrale DVI. Bij deze aanrijding 

kunnen de dampen in de leiding ontstoken worden en aanleiding 

geven tot ontsteking van de dampen in de tanks met het falen van de 

tanks tot gevolg (interne explosie). Kans op dit scenario is echter 

beperkt door de aanwezige beveiligingen (detonatiebeveiliging ed). 

Bij het gebruik van een inwendig drijvend dak kunnen er na het 

ledigen van de tank dampen gevormd worden . Bij ontsteking van de 

dampen kan het IDD en de tank beschadigd worden door de 

explosie. Brokstukken van tank en IDD kunnen op hun beurt 

naburige tanken beschadiqen 

Het leidingwerk naar de decentrale DVI kan beschadigd raken. Door 

deze beschadiging kunnen de dampen in de leiding ontstoken 

worden en aanleiding geven tot ontsteking van de dampen in de 

tanks met het falen van de tanks tot gevolg (interne explosie). Kans 

op dit scenario is echter beperkt door de aanwezige beveiligingen 

(detonatiebeveiliging ed) . 

Bij het gebruik van een inwendig drijvend dak kunnen er na het 

ledigen van de tank dampen gevormd worden. Bij ontsteking van de 

dampen kan het IDD en de tank beschadigd worden door de 

explosie. Brokstukken van tank en IDD kunnen op hun beurt 

naburige tanken beschadiqen 

Domino effecten kunnen worden verwacht door aanrijding van het 

leidingwerk tussen tank en de centrale DVI. Bij deze aanrijding 

kunnen de dampen in de leiding ontstoken worden en aanleiding 

geven tot ontsteking van de dampen in de tanks met het falen van de 

tanks tot gevolg (interne explosie). Kans op dit scenario is echter 

beperkt door de aanwezige beveiligingen (detonatiebeveiliging ed). 

Bij het gebruik van een inwendig drijvend dak kunnen er na het 

ledigen van de tank dampen gevormd worden. Bij ontsteking van de 

dampen kan het IDD en de tank beschadigd worden door de 

explosie . Brokstukken van tank en IDD kunnen op hun beurt 

naburige tanken beschadigen 

Het leidingwerk naar de decentrale DVI kan beschadigd raken . Door 

deze beschadiginq kunnen de dampen in de leiding ontstoken 
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worden en aanleiding geven tot ontsteking van de dampen in de 

tanks met het falen van de tanks tot gevolg (interne explosie) . Kans 

op dit scenario is echter beperkt door de aanwezige beveiligingen 

(detonatiebeveiliging ed). 

Bij het gebruik van een inwendig drijvend dak kunnen er na het 

ledigen van de tank dampen gevormd worden. Bij ontsteking van de 

dampen kan het IDD en de tank beschad igd worden door de 

explosie. Brokstukken van tank en IDD kunnen op hun beurt 

naburige tanken beschadigen 

4.5.3 8eoordeling 

In onderstaande tabel 4.8 wordt de ranking weergegeven ten opzichte van de 
voorgenomen activiteit. Hierbij is op basis van tabel4.7 en met in achtneming van de 
specifieke eigenschappen van de systemen door DNV een kwalitatief oordeel gegeven 
van de varianten. 

Tabel 4.8 Domino effecten: kwalitatieve beoordeling varianten 

nr Variant Ranking 

0 IDD, voorgenomen activiteit 1 

1 DVI per tank 1 

2 Mobiele DVI 3 

3 Volledig dampbalans 11 

4 Dampretoursysteem 11 

5 Vast dak tank Centrale DVI 8 

6 Vast dak tank Decentrale DVI 4 

7 Koepel dak met IDD Centrale DVI 8 

8 Koepel dak met IDD Decentrale DVI 4 

9 Vast dak met IDD discontinue 7 

10 Vast dak met IDD Centrale DVI, continu 8 

11 Vast dak met IDD Decentrale DVI, 4 

Naast de voorgenomen activiteit scoort de DVI per tank goed omdat dit een volledig 
afgescheiden systeem is zonder veel menselijk handelen. Volledige dampbalans en 
dampretour seoren sleeht vanwege het hogere risieo op dominoeffeeten doordat deze 
systemen altijd met damp gevuld zijn. 
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MILlEUASPECTEN 

Lucht 

T oetsi ngskader 

Ten behoeve van de beoordeling van het milieuaspect lucht bestaat het volgende 
toetsingskader: 
• Besluit luchtkwaliteit: NOx, fijn stot en benzeen 
• NeR: VOS en geur 

In de vergelijking van de varianten is tijn stot (PM10) niet relevant, omdat deze 
voornamelijk worden veroorzaakt door de scheepsmotoren en deze emissie is in aile 
varianten gelijk aan de voorgenomen activiteit. 
De andere componenten zijn in de varianten vergelijking wei meegenomen. 

5.1.2 Toetsing van de varianten 

In bijlage 2 zijn de berekeningen betreffende de VOS, NOx en benzeen emissies 
weergegeven. V~~r de NOx emissie geldt dat deze afkomstig kan zijn met het 
verbranden van VOS in de RTO (directe NOx emissie) en afkomstig van de 
elektriciteitproductie in een elektriciteitcentrale (indirecte NOx emissie) . In onderstaande 
tabel5.1 zijn de resultaten hiervan weergegeven. 

Tabel 5.1 Lucht: toetsing varianten 

Nr Variant DVI type VOs Benzeen NOx NOx agv 

[ton/jaar] [kgfjaar] direct indirect 

[kgfjaar] [kgfjaar] 

VA Koepel dak met 775 5.400 8.585 4.597 

IDD 

r-!- Per tank DVI per tank 141 987 8.585 4.825 

2 Mobiele DVI 141 987 8.585 7.626 

I~ Tussen tank en Volledig dampbalans 114 799 25.754 5.602 

4 schip Dampretoursysteem 114 799 25.754 5.602 

12- Vast dak tank Centrale DVI 138 967 25.754 12.942 

6 Decentrale DVI 138 967 34.339 21.788 

~ Koepel dak met Centrale DVI 141 987 88.289 5.222 

8 IDD Decentrale DVI 141 987 38.105 4.730 

9 Vast dak met IDD Centrale DVI, aileen 141 987 88.289 5.487 

- daklandingen 

10 Centrale DVI, continue 112 784 124.480 6.046 

verwerkinQ 

11 Decentrale DVI 141 987 38.105 4.730 

Betreffende de geur emissie zijn voor de voorgenomen activiteit de geur contouren voor 
de 98, 99,5 en 99,99 percentiel van 1 ge/m3 bepaald. De contour van het 98 percentiel 
bestaat niet in deze situatie, omdat de geuremissie te klein is. De 99,5 en 99,99 
percentiel contouren zijn wei dusdanig groot dat deze kunnen worden getekend. De 
99,5 contour valt ongeveer over de inrichtingsgrens en de 99,99 contour valt daarbuiten. 
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De geur emissie is afhankelijk van de hoeveelheid VOS emissie. Aangezien voor de 
varianten geldt dat de VOS emissie minimaal een factor 4 minder is dan de 
voorgenomen activiteit, zullen de geurcontouren voor de varianten aanzienlijk kleiner 
zijn dan van de voorgenomen activiteit en niet buiten de inrichtingsgrenzen komen. 

5.1.3 Beoordeling 

5.2 

5.2.1 

V~~r de beoordeling van de lucht aspecten zijn de voorgenomen activiteit en de 
varianten gerankt. Omdat de VOS, benzeen en geur emissie aan elkaar zijn gerelateerd 
zullen deze gezamenlijk worden gerankt. De directe en indirecte NOx emissie zijn 
afzonderlijk gerankt. Zie hiervoor onderstaand overzicht 5.2 . waarin de ranking is 
gebaseerd op de kwantitatieve informatie uit bijlage 2. 

Tabel 5.2 Lucht: beoordeling varianten 

Nr Variant OVI type VOS I benzeen NOx direct NOx indirect 

I geur 

VA Koepet dak met 12 1 1 

IDO 

e-1- Per tank DVlpertank 6 1 4 

2 Mobiele DVI 6 1 10 

...l....- Tussen tank en Volledig dampbalans 2 4 7 

4 schip Dampretoursysteem 2 4 7 

....L- Vast dak tank Centrale DVI 4 4 11 

6 Decentrale DVI 4 7 12 

2- Koepel dak met Centrale DVI 6 10 5 

8 IDD Decentrale DVI 6 8 2 

9 Vast dak met Centrale DVI, aileen 6 10 6 

IDD - daklandingen 

10 Centrale DVI, continue 1 12 9 

verwerking 

11 Decentrale DVI 6 8 2 

Omdat de VA geen NOx toevoegt scoort deze het beste. Vast dak systemen scoren 
slechter vanwege de hogere directe emissie en hogere indirecte emissie als gevolg van 
het hogere energiegebruik. 
V~~r wat betreft de VOS emissie scoort de VA het slechtste, omdat de emissies bij 
0pvullen na daklanding niet worden afgevangen. De varianten vast dak tank met IDD en 
continue verwerking en de dampbalans en dampretour systemen scoren het beste 
omdat nagenoeg aile emissies worden afgevangen. 

Geluid 

Toetsingskader 

Het toetsingskader voor de geluidsemissie is de Wet geluidhinder. Op grond hiervan 
zullen in de vergunning zullen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot de 
maximaal toegestane geluidsimmissieniveaus in de omgeving. De maximale 
richtwaarde voor de etmaalwaarde is voor zonegrens is circa 35 dB(A) en voor 
geluidsgevoelige bestemmingen circa 40 dB(A). 
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Zonder aanvullende maatregelen zullen de varianten een hogere geluidsemissie hebben 
dan de voorgenomen activiteit vanwege de extra installatieonderdelen zoals ventilatoren 
in dampleidingen, DVl's, afsluiter en regelkleppen. Om de maxima Ie geluidsniveau's niet 
te overschrijden zullen aanvullende maatregelen moeten worden genomen. 

5.2.2 Toetsing van de varianten 

In onderstaand overzicht 5.3 zijn de aanvullende maatregelen die ten opzichte van de 
voorgenomen activiteit moeten worden genomen, beschreven. 

Tabel 5.3 Geluid: toetsing varianten 

Nr Variant DVI type Aanvullende maatregelen 

VA Koepel dak met 100 Geen 

I~ Per tank DVI per tank Isolatie blowers 

2 Mobiele DVI Isolatie blowers 

3 Tussen tank en schip Volledig dampbalans Isolatie blowers 

r---- Afschermingpompen MF 

4 Dampretoursysteem Isolatie blowers 

Afscherming pompen MF 

5 Vast dak tank Centrale DVI Isolatie blowers 

---- Afscherming pompen MF 

6 Decentrale DVI Isolatie blowers 

Low noise pompen MF 

~ Koepel dak met IDD Centrale DVI Afscherm ing RTO 

8 Decentrale DVI Afscherming RTO 

~ Vast dak met IDD Centrale DVI , aileen daklandingen Afscherming RTO 

10 Centrale DVI, continue verwerking Isolatie blowers 

Afscherming pompen MF 

11 Decentrale DVI Afscherming RTO 

5.2.3 8eoordeling 

Voor de beoordeling van de geluidsemissies zijn de voorgenomen activiteit en varianten 
gerankt. Zie hiervoor onderstaand overzicht 5.4. hierbij is al basis de aard en omvang 
van de apparatuur gebruikt. 

Tabel 5.4 Geluid: beoordeling varianten 

Nr Variant DVI type 

VA Koepel dak met 100 

r-1- Per tank DVI per tank 

2 Mobiele DVI 

I~ Tussen tank en schip Volledig dampbalans 

4 Dampretoursysteem 

r---L- Vast dak tank Centrale DVI 

6 Decentrale DVI 

~ Koepel dak met IDD Centrale DVI 

8 Decentrale DVI 
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Nr Variant DVI type Ranking 

~ Vast dak met IDD Centrale DVI. aileen daklandingen 9 

10 Centrale DVI. continue verwerking 4 

11 Decentrale DVI 9 

De VA en varianten met een DVI direct bij de tank scoren het beste omdat hierbij 
(vrijwel) geen additionele installatieonderdelen extra worden ge't'nstalieerd. De varianten 
met extra pompen en DVl's scoren het slechts vanwege de additionele apparatuur die 
extra geluidsemissie veroorzaken. 

Energie en klimaat 

Toetsingskader 

V~~r het energieverbruik fungeren het elektriciteitsverbruik en het aardgasverbruik als 
toetsingskader. 
Daarnaast is de totale C02 emissie bepaald vanwege het klimaat effect. Hierin zijn de 
directe C02 emissie (a.g.v. de RTO's) en de indirecte C02 emissie (a.g.v. 
elektriciteitsverbruik) bepaald. 

5.3.2 Toetsing van de varianten 

V~~r de toetsing van het energieverbruik en de klimaat effecten zijn in onderstaand 
overzicht 5.5 het elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik en de directe en indirecte 
C02 emissie gegeven. 

Tabel 5.5 Energie en klimaat: toetsing varianten 

Nr. Variant DVI type 

VA Koepel dak met 

IDD 

~ Per tank DVI per tank 

2 Mobiele DVI 

~ Tussen tank en Volledig dampbalans 

4 schip Dampretoursysteem 

~ Vast dak tank Centrale DVI 

6 Decentrale DVI 

~ Koepel dak met Centrale DVI 

8 IDD Decentrale DVI 

9 Vast dak met Centrale DVI, aileen 

I---
IDD daklandingen 

10 Centrale DVI, continue 

I---
verwerking 

11 Decentrale DVI 
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Elektriciteits-

verbruik 

[MWh/jaar] 

25.540 

26.807 

42.366 

31 .120 

31 .120 

71.898 

121.046 

29.008 

26.278 

30.484 

33.588 

26.278 

Aardgas- CO2 emissie 

verbruik 

[Nm3/jaar] [ton/jaar] 

28.470 10.337 

28.470 10.656 

28.470 14.577 

85.410 12.752 

85.410 15.832 

85.410 42.059 

113.880 54.495 

128.100 11.388 

249.870 10.916 

128.100 11 .760 

85.410 13.931 

249.870 10.916 
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5.3.3 Beoordeling 

5.4 

5.4.1 

V~~r de beoordeling van de het energieverbruik en de klimaat effecten zijn de 
voorgenomen aetiviteit en varianten gerankt. Zie hiervoor onderstaand overzicht 5.6. 

Tabel 5.6 Energie en klimaat: beoordeling varianten 

Nr. Variant DVI type Elektriciteits- Aardgas- CO2 emissie 

verbruik verbruik 

[MWh/jaar] [Nm3/jaar] .. [ton/jaar] 

VA Koepel dak met 1 1 1 

IDD 

r-1- Per tank DVI per tank 4 1 2 

2 Mobiele DVI 10 1 9 

r-L- Tussen tank en Volledig dampbalans 7 4 7 

4 schip Dampretoursysteem 7 4 10 

r-L- Vast dak tank Centrale DVI 11 4 11 

6 Decentrale DVI 12 8 12 

2- Koepel dak met Centrale DVI 5 9 5 

8 IDD Decentrale DVI 2 11 3 

9 Vast dak met Centrale DVI , aileen 6 9 6 

IDD daklandinQen -
10 Centrale DVI, continue 9 4 8 

- verwerking 

11 Decentrale DVI 2 11 3 

De VA seoort het beste qua energieverbruik en C02 emissie, omdat dit systeem de 
minste additionele installatieonderdelen heeft. V~~r de varianten geldt dat de system en 
die goed seoren op elektrieiteitsverbruik weer relatief slechter seoren qua 
aardgasverbruik en andersom. 
De indireete C02 emissie is reeht even redig met het elektriciteitsverbruik en de ranking 
is dan ook gelijk. Voor de direete C02 emissie geldt dat de VA en de variant met een 
DVI per tank het beste seoren, omdat de minste energie wordt verbruikt. 

Afval en verkeer 

T oetsingskader 

Het toetsingskader is de hoeveelheid (gevaarlijk) afval dat wordt geprodueeerd en 
afgevoerd naar een erkende verwerker. Het aspect verkeer hangt in deze varianten 
vergelijking uitsluitend samen met de afvoer van het (gevaarlijk) afval samen en wordt 
dan ook in deze toetsing en beoordeling meegenomen. 

5.4.2 Toetsing van de varianten 

In de varianten 1 en 2 worden aetief koolfilters toegepast waarvan periodiek de actief 
kool vulling moet worden vervangen. In de voorgenomen activiteit en de andere 
varianten wordt geen additioneel (gevaarlijk) afval geproduceerd, zie tabel 5.7. 
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Tabel 5.7 Afval en verkeer: toetsing varianten 

Nr Variant DVI type 

VA Koepel dak met 100 

1 Per tank DVI per tank 

2 Mobiele DVI 

3 Tussen tank en schip Volledig dampbalans 

4 Dampretour~_steem 

5 Vast dak tank Centrale DVI 

6 Decentrale DVI 

7 Koepel dak met 100 Centrale DVI 

8 Decentrale DVI 

9 Vast dak met IDD Centrale DVI aileen daklandingen 

10 Centrale DVI. continue verwerkinQ 

11 Decentrale DVI 

Afval productie 

[ton/jaar] 

0 

530 

530 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

coc 
R· R 
000 
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5.4.3 8eoordeling 

5.5 

5.5.1 

Voor de beoordeling van de het milieuaspect afval zijn de voorgenomen activiteit en 
varianten gerankt. Zie hiervoor onderstaand overzicht 5.8. 

Tabel 5.8 Afval en verkeer: beoordeling varianten 

Nr Variant DVI type Afval productie 

[ton/jaar] 

VA Koepel dak met IDD 1 

1 Per tank DVI per tank 11 

2 Mobiele DVI 11 

3 Tussen tank en schip Volledig dampbalans 1 

4 Dampretoursysteem 1 

5 Vast dak tank Centrale DVI 1 

6 Decentrale DVI 1 

7 Koepel dak met IDD Centrale DVI 1 

8 Decentrale DVI 1 

9 Vast dak met 100 Centrale DVI. aileen daklandinQen 1 

10 Centrale DVI. continue verwerking 1 

11 Decentrale DVI 1 

Aileen in de varianten 1 en 2 wordt actief koolfiltratie toegepast waardoor een 
afvalstroom ontstaat. De andere varianten en de VA scoren gelijk en beter dan de 
varianten 1 en 2 qua afvalproduktie. 

Milieubelasting bij in en uit bedrijf nernen I storingen 

Toetsingskader 

Indien een DVI regelmatig in en uit bedrijf wordt genomen zal hierdoor een hogere 
milieubelasting ontstaan dan bij continu bedrijf. In het toetsingskader wordt het volgende 

VTW aanvulling luchtemissie varianten vergelijking 

Definitief rapport - 32 -

9S2432/R/501693/Rott 

December 2007 



ClOCl 
Cl.p 
coc 

.OY •• MAlIO.IJla 

onderscheid gemaakt: continu bedrijf, 1 tot 10 keer per jaar in en uit bedrijf en meer dan 
10 keer per jaar in en uit bedrijf. 
Een complexe instaliatie is storinggevoeliger dan een eenvoudige instaliatie; dit heeft 
betrekking op het aantal DVI 's en de oplijning van de dampleidingen tussen de tanks de 
schepen en de DVI 's. In het toetsingskader wordt onderscheid gemaakt tussen een 
eenvoudige, een complexe en een zeer complexe instaliatie. 

5.5.2 Toetsing van de varianten 

Op grond van de frequentie waarmee een DVI in en uit bedrijf wordt genomen en de 
complexiteit van de instaliatie en oplijning van de systemen wordt de varianten (maat 
voor de verwachting van storingen) getoetst ten opzichte van de voorgenomen activiteit. 
Zie hiervoor de onderstaande tabel 5.9. 

label 5.9 In en uit bedrijf nemen I storingen: toetsing varianten 

Nr Variant DVI type In en uit bedrijf Storingen 

nemen (Complexiteit 

installatie) 

VA Koepel dak met Continu eenvoudig 

100 

~ Per tank DVI per tank > 10 per jaar eenvoudig 

2 Mobiele DVI > 10per iaar eenvoudig 

~ Tussen tank en Volledig dampbalans Continu Complex 

4 schip Dampretoursysteem Continu Zeer complex 

...L- Vast dak tank Centrale DVI > 10 per jaar eenvoudig 

6 Decentrale DVI > 10 per jaar Complex 

7 - Koepel dak met Centrale DVI > 10 perjaar eenvoudig 

8 IDD Decentrale DVI > 10 per iaar Complex 

9 Vast dak met IDD Centrale DVI, aileen > 10 per jaar Complex 

I-
daklandingen 

10 Centrale DVI , continue > 10 per jaar eenvoudig 

verwerking 

11 Decentrale DVI > 10 per jaar Complex 

5.5.3 Beoordeling 

Voor de beoordeling van de milieu effecten bij in en uit bedrijf nemen en storingen zijn 
de voorgenomen activiteit en varianten gerankt. Zie hiervoor onderstaand overzicht 
5.10. 

labeJ5.10 In en uit bedrijf nemen I storingen: beoordeJing varianten 

Nr Variant DVI type 

VA Koepel dak met IDD 

~ Per tank DVI per tank 

2 Mobiele DVI 

r-L- Tussen tank en Volledig dampbalans 

4 schip Dampretoursysteem 

5 Vast dak tank Centrale DVI 
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Nr Variant DVI type 

6 Decentrale DVI 

~ Koepel dak met IDD Centrale DVI 

8 Decentrale DVI 

~ Vast dak met IDD Centrale DVI. aileen daklandingen 

10 Centrale DVI. continue verwerking 

11 Decentrale DVI 

In en uit bedrijf 

nemen 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

coc 
c.p 
coe 

lOY •• MAiKO.11IG 

Storingen 

7 

1 

7 

7 

1 

7 

De VA scoort het beste omdat er geen installaties zijn die in en uit bedrijf moeten 
worden genomen ten behoeve van de dampbehandeling en daardoor geen of minder 
storingen optreden. De varianten met volledig dampbalans en dampretour systeem 
staan continue in bedrijf maar zijn weer veel storinggevoeliger en scoren op dat punt het 
slechtste. Systemen met decentrale DVI's scoren slechter dan met een centrale DVI 
vanwege het aantal installaties. 
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6 OPERABILITEIT 

6.1 Toetsingskader 

De operabiliteit wordt getoetst aan de volgende aspecten: 
• Besturing: automatiseringsgraad 
• Handelingen: tijdbeslag 
• Storingsgevoeligheid: complexiteit van de installatie en systemen 
• Productkwaliteit: mogelijkheid van vermenging 
• Flexibiliteit bedrijfsvoering: beschikbaarheid van (de combinatie van) tanks en 

steigers. 

6.2 Toetsing van de varianten 

Op grand van het aangegeven toetsingskader zijn de varianten vergeleken met de 
voorgenomen activiteit. Zie hiervoor het onderstaande overzicht 6.1. 

Tabel 6.1 Operabiliteit: toetsing varianten 

Nr Variant Type 

1 Per tank DVI per tank Complex besturingssysteem voor het goed opereren 

van 41 DVl's. Door grote aantal, risico op meer 

storing . AI/een bij belading van tank werkzaam, bij 

I--
storing dus direct een probleem. 

2 Mobiele DVI Zeer vee I handelingen. Elke DVI-instal/atie vraagt 2 

operators die rond de klok actief zijn met opbouwen, 

bedrijven en afbouwen. In totaal in een 

vijfploegendienst komt dit overeen met 13 operators 

_(2 x 5 operators + 30% vakantie ziekte. etc.). 

3 Tussen tank Vol/edig dampbalans Complex besturingssysteem. Storings- en 

en schip onderhouds-gevoelige instal/atie. Bij storing direct 

capaciteitsprobleem voor de terminal. 

Productkwaliteit is een issue door vermenging van 

dampen en doordat onbekend is waar de damp 

terecht komI. Bereikbaarheid van equipment wordt 

door vele leidingen en koppelingen een probleem. 

Een bijkomend nadeel is dat bij inspectie en 

onderhoud werkzaamheden het vol/ed ige systeem 

I--
moet worden stilgelegd. 

4 Dampretoursysteem Zeer complex besturingsysteem. Storings- en 

onderhouds-gevoelige instal/atie. Bij storing direct 

capaciteitsprobleem voor de terminal. Vanwege 

grote aantal equipment veel onderhoud. 

Bereikbaarheid van equipment wordt door vele 

leidingen en koppelingen een groot prableem. 

5 Vast dak tank Centrale DVI Complex besturingsysteem. Storings- en 

onderhouds-gevoelige instal/atie. Vanwege grote 

aantal equipment veel onderhoud. Bereikbaarheid 

van equipment wordt door vele leidingen en 

koppelingen een probleem. 
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Nr Variant Type 

6 Decentrale DVI Complex besturingsysteem. Storings- en 

onderhouds-gevoelige installatie. Bij storing direct 

capaciteitsprobleem voor de betreffende tankput. 

Vanwege grote aantal equipment vee I onderhoud. 

7 Koepeldak Centrale DVI Complex besturingsysteem. Storings- en 

metlDD onderhouds-gevoelige installatie. Vanwege grote 

aantal equipment vee I onderhoud. Bereikbaarheid 

van equipment wordt door vele leidingen en 

I--
koppelingen een probleem. 

a Decentrale DVI Complex besturingsysteem. Storings- en 

onderhouds-gevoelige installatie . Bij storing direct 

capaciteitsprobleem voor de betreffende tankput. 

Vanweoe orote aantal equipment veel onderhoud. 

9 Vast dak met Centrale DVI, aileen Complex besturingsysteem. Storings- en 

IDD daklandingen onderhouds-gevoelige installatie. Vanwege grote 

aantal equipment veel onderhoud. Bereikbaarheid 

van equipment wordt door vele leidingen en 

~ 
koppelinoen een probleem. 

10 Centrale DVI, continue Complex besturingsysteem. Storings- en 

verwerking onderhouds-gevoelige installatie. Vanwege grote 

aantal equipment vee I onderhoud. Bereikbaarheid 

van equipment wordt door vele leidingen en 

koppelinoen een probleem. 

11 Decentrale DVI Complex besturingsysteem. Storings- en 

onderhouds-gevoelige installatie. Bij storing direct 

capaciteitsprobleem voor de betreffende tankput. 

Vanwege grote aantal equipment veel onderhoud. 

6.3 8eoordeling 

Voor de beoordeling van de operabiliteit zijn de voorgenomen activiteit en varianten 
gerankt. Zie hiervoor onderstaand overzicht 6.2. 

Tabel 6.2 Operablliteit: beoordeling varianten 

Nr Variant DVI type 

VA Koepel dak met IDD 

1 Per tank DVI per tank 

2 Mobiele DVI 

3 Tussen tank en schip Volledig dampbalans 

4 Dampretoursysteem 

5 Vast dak tank Centrale DVI 

6 Decentrale DVI 

7 Koepel dak met 100 Centrale DVI 

a Decentrale DVI 

9 Vast dak met IDD Centrale DVI , aileen daklandingen 

10 Centrale DVI. continue verwerking 

11 Decentrale DVI 
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De operabifiteit van de VA seoort het beste, want vraagt de laagste onderhouds- en 
operationele zorg. De systemen waarbij dampen van tanks met elkaar in verbinding 
staan en worden uitgewisseld seoren het slechts vanwege onderhoud en het risiCo op 
product eontaminatie. 
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7 KOSTEN 

7.1 Toetsingskader 

Voor de kosten zijn de investeringskosten en de jaarlijkse kosten bepaald. In de 
investeringskosten zijn aile kosten betreffende de emissiereducerende maatregelen 
meegenomen, zowel voor de emissies van de scheepsbeladingen als de tankemissies. 
Voor de jaarlijkse kosten zijn de volgende kosten bepaald: 
• kapitaalslasten: met behulp van een annuHeit van 0,163 (op basis van afschrijving 

in 10 jaar en 10% rente, conform de Ner) 
• vaste kosten : onderhoud en operators (fte's) 
• variabele kosten: energie en afvalverwerking 
• opbrengsten : teruggewonnen product 

7.2 Toetsing van de varianten 

Nr 

VA 

In onderstaand overzicht 7.1 zijn de investeringskosten en de jaarlijkse kosten 
weergegeven . 

Tabel 7.1 Kosten varianten: investeringskosten en jaarlijkse kosten 

Variant DVI type Investeringskosten Jaarlijkse kosten 

['000 €] ['000 €] 

Koepel dak met IDD 34.887 7.742 

r-!- Per tank DVI per tank 43.015 10.816 

2 Mobiele DVI 44.575 12.991 

rl--- Tussen tank en schip Volledig dampbalans 48.927 10.436 

4 Dampretours¥steem 58.637 12.015 

~ Vast dak tank Centrale DVI 68.777 16.203 

6 Decentrale DVI 100.327 26.408 

r1- Koepel dak met IDD Centrale DVI 53.803 11.303 

8 Decentrale DVI 50.903 11.123 

r-L- Vast dak met IDD Centrale DVI. aileen daklandinqen 62.258 12.B14 

10 

11 

Centrale DVI. continue verwerking 62 .00B 13.023 

Decentrale DVI 59 .30B 12.493 

Oaarnaast is ook de kosteneffectiviteit van de emissiebeperkende maatregelen bepaald . 
Hierbij worden de jaarlijkse kosten (in euro/jaar) gedeeld door de vermeden vas 
emissie (in ton/jaar). 
In onderstaand overzicht is de kosteneftectiviteit bepaald voor de totale voorziening en 
de additionele voorzieningen ten opzichte van de tank uitgerust met een koepeldak en 
100 en van de tank uitgerust met een vast dak en 100. Zie hiervoor het onderstaande 
overzicht 7.2. 
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label 7.2 Kosten varianten: kosteneffectiviteit 

Nr Variant DVI type 

VA Koepeldak met IDD 

1 Per tank DVI per tank 
t---

2 Mobiele DVI 

rl- Tussen tank en Volledig dampbalans 

4 schip Dampretoursysteem 

~ Vastdaktank Centrale DVI 

6 Decentrale DVI 

r-L- Koepeldak met IDD Centrale DVI 

8 Decentrale DVI 

I~ Vast dak met IDD Centrale DVI, aileen daklandingen 

10 Centrale DVI, continue verwerking 

11 Decentrale DVI 

Totale voorzieningen Meerkosten t.o.v. 

[€Iton] koepeldak met IDD 

(VA) 

[€/ton] 

238 Nvt 

326 4.846 

391 8.274 

314 Nvt 

361 Nvt 

488 Nvt 

795 Nvt 

340 4.246 

335 6.734 

386 Nvt 

392 Nvt 

376 Nvt 

ODD __ g. c 
050 

10'''' NUIlO.11M 

Meerkosten t.o.v. 

vast dak met IDD 

[€/ton] 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

6.226 

6.270 

5.719 

7.3 8eoordeling 

Nr 

VA 

~ 
2 

.~ 
4 

.~ 
6 

2-
8 

.~ 
10 

11 

V~~r de beoordeling van de kosteneffectiviteit zijn de voorgenomen activiteit en 
varianten gerankt. Zie hiervoor onderstaand overzicht 7.3. 

label 7.3 Kosten varianten: beoordeling 

Variant DVI type Totale voorzieningen T.o.v. koepeldak T.o.v. vast dak met 

[€/ton] met IDD (VA) IDD 

[€Iton] [€/ton] 

Koepeldak met IDD 1 -
Per tank DVI per tank 3 2 

Mobiele DVI 9 4 

Tussen tank en Volledig dampbalans 2 -
schip Dampretoursysteem 6 -
Vast dak tank Centrale DVI 11 -

Decentrale DVI 12 -
Koepeldak met IDD Centrale DVI 5 1 

Decentrale DVI 4 3 

Vast dak met IDD Centrale DVI. aileen daklandingen 8 -
Centrale DVI. continue verwerking 10 -
Decentrale DVI 7 -

De VA scoort het beste van aile systemen. Ais nageschakelde techniek bij een 
koepeldak met IDD scoort een centrale DVI beter dan decentrale of individuele 
systemen. In geval van een vast dak tank met IDD scoort de decentrale DVI beter dan 
de centrale DVI. 
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In onderstaand overzicht is de ranking van varianten en voorgenomen activiteit voor alre 
hierboven besproken aspecten gegeven. 

Uit dit overzicht blijkt dat de voorgenomen activiteit voor aile aspecten, behalve het 
aspect vas emissies, (dus voor veiligheid, operabiliteit, kosten en de andere 
milieuaspecten) de beste score heeft in vergelijking met de varianten. 

Vopak kiest op basis van dit onderzoek voor handhaving van de voorgenomen activiteit 
(VA), omdat de VA voldoet aan BBT en de varianten hogere veiligheidsrisico's 
veroorzaken en, op de vaSlbenzeen emissies na, minder milieubelastend zijn en tot 
hogere kosten leiden. 
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Tabel8.1 Overall overzicht van de ranking van de varianten en voorgenomen activiteit 

Omschrijving Veiligheid 

Nr Variant DVI type Personele Interne Externe 

veiligheid veiligheid veiligheid 

VA Koepeldak 1 1 1 

metlDD 

....L. Per tank DVI per tank 5 3 2 

2 Mobiele DVI 10 8 2 

3 Tussen tank Volledig 10 3 11 

- en schip dampbalans 

4 Dampretoursvsteem 10 12 11 

r--L Vast dak tank Centrale DVI 2 8 8 

6 Decentrale DVI 5 3 8 

r2- Koepeldak Centrale DVI 2 8 4 

8 met IDD Decentrale DVI 5 3 4 

9 Vast dak met Centrale DVI, aileen 2 2 4 

f-
IDD daklandingen 

10 Centrale DVI, 5 8 8 

r- continue verwerking 

11 Decentrale DVI 5 3 4 
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NOx Geluid 

indire 

ct 

1 1 

4 1 

10 1 

7 4 

7 4 

11 4 

12 8 

5 9 

2 9 

6 9 

9 4 

2 9 

Milieu Operabiliteit Kosten effectiviteit 

Elek-triciteits- Aardgas- CO2 Afval In en uit Storingen Operabilitelt Totale T.o.v. T.o.v. vast 

verbruik verbruik emissie pro- bedrijf voorzien- koepeldak dak met 

ductie nemen ingen met 100 IDD 

(VA) 

1 1 1 1 1 1 1 1 - -

4 1 2 11 4 1 6 3 2 -
10 1 9 11 4 1 7 9 4 -
7 4 7 1 1 7 11 2 - -

7 4 10 1 1 12 12 6 - -
11 4 11 1 4 1 2 11 - -
12 8 12 1 4 7 8 12 - -
5 9 5 1 4 1 2 5 1 -
2 11 3 1 4 7 8 4 3 -
6 9 6 1 4 7 2 8 - 2 

9 4 8 1 4 1 2 10 - 3 

2 11 3 1 4 7 8 7 - 1 
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KOEPELDAK 
+ lDD 

z 
w 
[L 
w 
:r: 
u 
til 

KDEPELDAK 
+ lDD 

I---iHI-- IOx 

T o.nks: Vo.st do.k DVI 
continue <deceniro.o.l per 
io.nkput) 
Schepen: DVI (ceniro.o.l) 

J •••• i 

CrVopak 

VARIANT 6 

-........ -

. l. 

""",,* __ a.v. 



4 

, 

TANKPUT 2 

KDEPELDAK 
+ !DD 

TANKPUT 5 

TANKPUT 6 

DVI TANKS 
(RTD) 

KDEPELDAK 
+ !DD 

z 
w 
[L 
w 
::c 
u 
III 

1------J-+--IO x 

To.nks: Koepeldo.k Met 
IDD DVI tbv do.klo.nding 
(centro.o.D Schepen: 
DVI (centro.o.l) 

J • L • • l. 

-CrVopak \\>poII __ a.v. 

~~~V __ A_RI_A~~~_T~7~~ __ ~~~1 
r ANKPUT 1 .... I 

L-__________ ~------------------_.--------------------._------------------._------------------~--~--~~--=-~_~~~~~_ L-____________ -L ______________________ L-____________________ -L ____________________ ~ __ __ 



-

I 

T 501 

-

T 404 T ~ OS 

I 

T :;02 

T ~06 

KOEPELDAK 
+ !DD 

T 407 

DVI TANKS ~==::1.=;+===t:::::;:~==:::t::;ri'F==L:~ 1 (RTD> I-

T 401 

KOEPELDAK 
+ !DD 

T 402 

T 305 

T 403 

T 306 

~qr)1 
I ~~ID>TANKSt+---T-'-30-1 r.---' I aD Qj) 

'I 40B 

TANKPUT 4 

TANKPUT 3 
KOEPELDAK 
+ !DD 

T 207 

~/ 

T 204 

\ 
I 1_ 

T 203 
I- --+---

-~ 
T 206 \ 

---1--1 I _ 

T 202 

-It:== 

T 205 

J 1_ 

T 201 

~:jj~~== 

I 

T 506 

T 503 

I 

KOEPELDAK 
+ !DD 

TANKPUT 5 

T 107 

T 607 

T 606 

I DVI TANKS I 
(RTD) I 

KOEPELDAK 
+ !DD 

T 603 

TANKPUT 6 

z 
w 

I 

[J ~ I--+-+-- IO~ 
IO 
uf
Vl", 

T 104 

T 103 

~+ 

i5~ 
'-

KOEPELDAK 
+ !DD 

T 106 

1 
I- --1----

---+---1-
.-----

r---

T 102 

I 105 

1 

T 101 

-
I DVI TANKS I 

(RTD> I r ANKPUT 1 I DVI TANKS I 
(RTD> 1 

I I I 

I 1 

I I 

To.nks: Koepeldo.k Met IDI 
DVI tbv do.klo.nding 
<decentro.o.l per to.nkput) 
Schepen: DVI (centro.o.l> 

J • • • • • • • • • ~ 

I-

-



VAST DAK 
+ IDD 

TANKPUT 2 

T 503 

VAST DAK 
+ lDD 

TANKPUT 5 
VAST DAK 
+ IDD 

4 

rANKPUT 1 

TANKPUT 6 

DVI TANKS 
(RTDl 

VAST DAK 
+ IDD 

VAST DAK 
+ IDD 

T o.nks: Vo.st oIo.k Met 
IDD DVI tbv oIo.klo.noling 
(centro.o.l) 
Schepen: DVI 
(centro.o.l) 

J •••• . l. 

CrVopak VopaIt -.- - av. 

V ARIANT 9 I 
~~~----~~~.~~--~~~--~~~~ 

~ J 



VAST DAK 
IDD 

TANKPUT 2 

VAST DAK 
IDD 

TANKPUT 5 

4 

r ANKPUT 1 

TANKPUT 6 

DVI TANKS 
<IDD RTDl 

VAST DAK 
IDD 

Tanks: vast dak Met IDD 
DVI continue (centro.o.l) 
Schepen: DVI (centro.o.l) 

J ••• IIIL.t •• 1 

"Vopak "",,* __ IlV. 

VARIANT 10 

---



I-

l-

T 504 T 505 

T 502. 

T 404 T ·10'5 T 406 

KDEPELDAK 
+ !DD 

T ~07 

T 506 

r 503 

I 

KDEPELDAK 
+ !DD 

TANKPUT 5 

~R\IO)TANKS~:±::;+==e~~::::::±::::M==~ 
T 401 T 102 T 403 

T 408 

TANKPUT 4 

KDEPELDAK 
+ !DD 

T 204 

T 207 

J I_ 

T 203 
l-

T 206 

I-

T 202 
I--

T 205 

1
1
_ 

T 201 
I-- I 

~KPUT 2 

-----~~ ...----L.....1, 

I DVI TANKS I 
(RTD) I 

T 101 

r ANKPUT 1 

I 

r 607 

[ 
DVI TANKS I 
(RTD) I 

KDEPELDAK 
+ !DD 

TANKPUT 6 

l DVI TANKS 
(RTo) 

I 

I 

I 1 

I I 

T o.nks: vost do.k Met IDD 
DVI tbv do.klo.nding 
(decentro.o.l per to.nkput) 
Schepen: DVI (centro.oJ) 

J •••• 1 •••• ~ 

~Vopak 1IDpoII __ av. 





l~m,(I(.n: ... 
, ~ ~ p''''.I'; .'., 

Tanks uitvoering: 

• Koepeldak met IDD 
- Koepeldak met IDD & OVI tbv daklandingen 
• Koepeldak met IDD & DVI tbv daklandingen (mobiel) 
- vast dak 
- vast dak & IDD 

Leidingsys!emen: 
- dampleldingen van stelgers naar centrale DVI 
- dampleidlngen van tanks (per tankput) naar centrale DVI 
- dampleldlngen van de tankpultan naar DVI bl) tankput 

- dampbalanceer s~steem tussen stei(1ers en tankputten 
-=<i8mpratour systeem tussen steigers en lankputtan 

DVllokatie: 
• scheepsbelading & tanks: centraal (samen) 

..:1C_~psbeladlng: centraal & tanks: centraal (apart) 
• scheepsbeladlng: centraal & tanks: per tank~ul 

-=-ScMepsbeladlng: centraal 

DVI scheepsbelading uilvoering: 

• Membraanfillratie (MF) 
• Regeneratleve Therrnische Oxidatie (RTO) 

• MF capacltelt (m3Juur) 
• RTO capaciteit (m3/uur) 

DVI tanks ultvoerlng: 
• Membraanfiltratie (MF) 

- ·RTO 

• Koolfilter (rege.!"'mUef) 
• Mobiele OVI 
• MF capacltelt (mJ/uur) 

• RTO ca~~nelt totaal !m3Juur) 
• RTO capaclteit (m3Juurl : 40.000 m3 berekend (m3/uur) 
• RTO capaclteit (m3Juur); 20.000 m3 berekend (m3/uur) 
- RTO capacltelt (m3/uur): 10.000 m3 berekend (m3luurl 
- Koolfilter capacileit; 40.000 m3 {'!'.3Juur) 
• Koolfilter capacitait; 20.000 m3 (m3Juur) 
~ltllrcapaClleit; 10.000 m3 (m3/wr) 

Luchtemissie varianten vergelijking 

Technische beschrijving 

VA 1 
Tanks : Tanks: 

Koepeldak met IDD Koepeldak met IDD 
DVI tbv daklanding 

(decentraal per 
tank) 

Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) DVI (centraal) 

':"Jl 

X 
X 

X X 

X 

X X 
X X 

12.450 12.450 
10.000 10.000 

5.000 
2,500 

1.500 

952432 vrw luchtemissie varianten vergelijk ing 
2 3 4 5 

Tanks: Tanks: Tanks: Tanks : 
Koepeldak met IDD vast dak vast dak vast dak 
DVI tbv daklanding dampbalanceer dampretour DVI continue 

(mobiel) kleine DVI klelne DVI (centraal) 
continue (centraal) continue (centraal) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) dampbalanceer dampretour DVI (centraal) 

kleine DVI klelne DVI 
1""ntr~,,11 ~Qtr.aa1\ 

X 
X 

X X 

X X 
X 

X 
X 

X 
X 

X X X X 
X X X X 

-

12.450 4,358 4,358 12.450 
10.000 10.000 10.000 10,000 

X X X 
X X X 

X 
, I----

4,358 4,358 21 .165 
10,000 10.000 10,000 

6 7 8 9 10 11 9a 
Tanks : Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 

vast dak Koepeldak met IDD Koepeldak met IDD vast dak met IDD vast dak metlDD vast dak met IDD vast dak met IDD 
DVI continue DVltbv daklanding DVltbv daklandlng DVI tbv daklandlng DVI continue DVltbv daklanding 

(decentraal per (centraal) (decentraal per (centraal) (centraal) (decentraal per 
tankput) tankput) tankput) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) 

X X 

X 
X X X X 

X X X X X X 
X X X 

X X X 

X X X 
X X X 

X 

X X X X X X X 
X X X X X X X 

12.450 12,450 12.450 12.450 12.450 12.450 12.450 

10.000 10,000 10.000 10,000 10.000 10.000 10,000 

X X 
X X X X X X 

45,000 12.450 divers 

24000 110.000 divers 110,000 10.000 

55,000 55.000 55,000 55.000 

45.000 45.000 45,000 45.000 

30.000 30.000 30.000 30,000 

December 2007 



( 

r~hi\'!ofi. Ond.(d. em . ',i''', .'1:h ,~,,, 

Tanks ultvoertng: 
• Koepeldak met 100 
• vast dak 
- vast dak met 100 

Voorzienlngen dampleldlngen tbv SCheepsbeladlngen: 
- Lengte benodigde 14" CS leidlng i~ 
• duplex filter 

Veili2heidsvoorzlenlngen dampleidingen tbv scheepsbeladlngen: 
- afsluiters 
- name arrestors I detonatiebeveiilglng 
- vlCeislor deteatle 

Voorzieningen dameleldlngen tby tanks: 
- Lengle benodigde 14"RVS leldlng (m) 
- aantal ondersteunlngen 
- Condensaat aftappen'(met IIqulfanl) 
- Stikstof eansluillngen 

VeiligheidsvoO<'lienlngen dampleidingen tby tanks: 
- afsluiters 
• name arrestors I detonatiebeyelliglng 
• regelkleppen 

Extra voor.deningen tanks: 
- Extra voorzlenlngen voor hlJswerk per tank 
• Verstevlging tankdak 
• vacldruk ventlelen 
- drukmeters op tanks 
- Breekpiaal: vac/druk klep 

Voorzlenlngen divers: 
• Aantal ventllatoren in dampleldlngen 
- Vloeistof detectie in dampleldingen 
- Meet- e!l~eI5ystemen 

• Voorzienlngen voor aardJl8S loevoer (tbv RTO na IDOl 
- Voorzlenlngen voor propaan opslag (Ibv RTO na MFI 

Aantal DVI systemen tbv SCheepsbeladlngen: 
• MF (Borslg @ 4.150 m3/uur)j 
• RTO (10.000 m3luur) 
- Condensaat tank tbv MF 
- pompen tbv rondpompen MF 

Aantal DVI sy_stemen tbv tanks: 
- MF (Borslg @ 4.150 m3luur)) 
- RTO (10.000 m3luur) 
- RTO !24.000 m3luur) 

..:BIO (30.000 m3luur) 
- RTO (45.~00 m3/uur) 
- RTO i55.000 m3/uur) 
- RTO (110.000 m3luur) 
- Condensaat tank tbv MF 

·pompentbvrondpo~~ 

- mobiele DVI Ins\aUaUe 
- Koolfiller; (5.000 m~uur) 

- Koolfilter; (2.500 m3/uur) 
• Koolfliler; \,.500 m3luurl 

Extra mankracht: 
- Extra onderhoud (fie) 
- Extra operators (fie/ploeg) 

Luchtemissie varianten vergelijking 
Technische beschrijving 

VA 1 
Tanks: Tanks: 

Koepeldak met 100 Koepeldak met 100 
DVI tbv daklanding 

(decentraal per 
tank) 

Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) OVI (centraal) 

41 41 

- -
- -

1.500 1.500 
10 10 

10 10 
10 10 
10 10 

· 1.800 
180 

· -
1 

41 
41 

· · 

· 41 

· 41 

- -
-
- -

-
- · 
- -

· 
1 1 

3 3 
1 1 
2 2 
2 2 

-
- -

· 
- · 

· 
- -
- -

-
· 

- -
- 16 

- 17 

- 6 

- 2,5 

- 1,3 

952432 VTW luchtemlssie varianlen vergellJking 
2 3 4 5 

Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 
Koepeldak met IDD vast dak vast dak vast dak 
OVI tbv daklanding dampbalanceer dampretour OVI continue 

(mobiel) klelne OVI kleine DVI (centraal) 
continue (centraal) continue (centraal) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) dampbalanceer dampretour DVI (centraal) 

kleine DVI kleine OVI 
tr"fl ntr~~11 Ic .. ntralll 

41 . · . 
· 41 41 41 

- - - . 

1.500 1.500 1,500 1.500 
10 10 10 10 

10 10 10 10 
10 10 10 10 
10 10 10 10 

1.800 5.000 10.000 5.000 
180 500 1.000 500 

34 58 34 
1 1 1 1 

41 102 202 102 
41 53 59 53 

· 22 34 12 

41 41 41 41 
41 41 41 41 

· 41 41 41 

- 41 41 41 

· 41 41 41 

- 2 2 2 

- 10 10 10 

- 1 1 1 

- - · -
1 1 1 1 

3 1 1 3 
1 1 1 1 
2 2 2 2 

2 2 2 2 

- 2 2 5 

· 2 2 2 

- - - -
- - -
- · -
- . · -
- - -
· 2 2 2 
- 2 2 2 

3 . 
- - -
- - -
- - - -

2.5 2.5 2.5 1.3 
2.6 . - -

2 

6 7 8 9 10 11 9a 
Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 

vast dak Koepeldak met 100 Koepeldak met 100 vast dak met 100 vast dak met 100 vast dak met 100 vast dak met 100 
DVI continue OVI tby daklandlng OVI tby daklanding OVI tby daklanding DVI continue OVI tby daklanding 

(decentraal per (centraal) (decentraal per (centraal) (centraal) (decentraal per 
tankput) tankput) tankput) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
OVI (centraal) OVI (centraal) DVI (centraal) OVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) 

· 41 41 - - . -
41 · · - - . · 
- · - 41 41 41 41 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
10 10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 10 10 

2.500 5.000 2.500 5.000 5.000 2.500 -
250 500 250 500 500 250 · 

17 34 17 34 34 17 -
1 1 1 1 1 1 · 

47 102 47 102 102 47 · 
47 53 47 53 53 47 · 
6 12 6 12 12 6 

41 41 41 41 41 41 -
41 41 41 41 41 41 · 
41 - - 41 41 41 -
41 · - 41 41 41 -
41 · - 41 41 41 -

· 1 - 2 2 - -
- 10 10 10 - -

1 1 1 1 1 1 -
· 1 1 1 1 · 

1 - · - 1 - -

3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 

11 - · - - - -
3 - - - - - · 

· - - - - - -
- - - · - -
· 3 3 3 3 3 -
· 3 - · 3 · 
- - · · - - -
12 · · - 2 - -
12 - · 2 - -
· - - - -

· - · - . -
- · - - · . -

· · - - -

2,5 2,5 2,5 2.5 2.5 2.5 · 
1.3 1,3 - · 1,3 -

December 2007 



Tanks wilvoering: 
- Koep'-eldak mel 100 
- vast dak 
• vast dak met 100 

Voogle'1!!!ll~n damDleldl!:'Qen Ibv !l.<;.hee sbelad'''R!!n: 
- Leng!.!.I2.e!!.C?2.lgde 14" CS 1,!ldl!.19J!!'J __ 
- duplex filter 

I YJl!: 19~§y'<.!!JrzJenIDll9.!l.9!..mJ.!.I~!f! lng.!ln.~.$.~e.Sbeladlr.)Q!ln : 
• afsluilers 
-fi~in arr .,gars I de!Q!!<!.i~~"eU 1"9 
- vloeistof detectie 

".99tzl~j!!l@l.,~!!!~Jrus!.!.1)q!l!lJ.t!,Y)an~.\!' 
~~npl~!l.!Lt'iQQ!gdrU1:BY$.J!l19.I!!!IJm) 
- aantal ondersteuninQen 

• .:.~.oMensaal aft<!fWl1l.(m<ill/gJ,li@ml 
~kstoJ..!!M~!!!\Lll!Ian 

Veaillheidsvoorzlllnl~.n9~!!lpl@ldi!lQ!tQlbv l@nks: 
• afslullers 
..:.:!!~~Iors -' detQ(!<l!Jabe)rJ!.1/.igl!l9 

i~~lkIe~ 

.§~k!UQQ@ft1g~il.I!!!!~-, 
- EX~,J9Q@.pLI1H~;rQ9.[J1~~ank 

.:. Ve slavl 1~1!I!1'.!< 
- vacldruk ve~e_1J 

.:.Q!Y.II!~!..Q~ 

.:J>J~~~IlI~t: va~!Lrt].IU!I~JL 

_Ys!!l...~'llrJlW1\!lY&Q1~ __ 
.:.!\S.1!!!!! ve Illatore" 
.:..llJQ!lJ§.lof det tI~~_~I~IR!!f. 
.:.Mee - olJ1.@Q e !1.y~t9!!lttn. 
.:.V.Q9.!.@n!!.lllEl vO,Qr aard J!~~'2!¥J!.~TO roJ9.Ql 
.:.Y..QR~olngen vQQI J!l'9:!'!lan opslagJlli'. RTO na_MEI 

_~!!t OVj.§.'@tEl~'l.tt)~.§fh~.!.~.s!!ng~.I}J@ 4.150 O)31u\ll"l: 
~~@..4.JgI..m~~!!d) 
~QJ.1.!Ul.Q9.m~\!.tID 
..:..~ e'l§l!.!J;J,Dk !~ MF 
..:.~om.Mn lID' rondpompen MF 

_~.!1Ial OVI svstemsJllbv ~n~&. (@ 4 .. 1.50 m3Jy.\I!l~_· __ 
-_rvlF'.(El(jrsig @4.150 m3/uur)) _________ 
- RTO (10.000 m3/uur) 

..:.8IQj24.0Q.!l m.ll\l)}!l. __ 
i-=-~tQj30.000 (ll~\!'4rt 
..:.!IT.Q.J~OOO m~l!U() 
- RT0755.000 m3,Lu..l"l 
- RTO. (1 10.Q9!tm;}iuur} 

3 ondfW§!! l l.!l!l!l tbv MF 
.:.Jl!ll')1,.p.en tbv rondQomoen MF 
- mobiele OVI installatie (koolfilter) 
- Koolfilter (5.000 m3/uur) 
• Koolfiller 12.500 m3/uurl 
- Keelfilter (1.500 m3/lJlJr) 

TOTMI.. 

Viiu1jij l!li1ll llo.v.:. 
I~r~.!!~al 100 
Var _nLftY,.!!!i. da~mm.QV I continue loanlral!l) 
Variant 9: vast dak mat tOO en DVI conllnue , 'cenlraall 

Luchtemissie varianten vergelijking 
tnvesteringskosten 

VA 
Tanks: 

Koepeldak met 100 

Schepen: 
OVI (centraal) 

43.2.000 ~nk 11.712 
321 .000 € I tank -
61 2.000 £1 tank -

230 €/m 345 
50.000 € I stuk 500 

---28.000 €I stuk 280 
60.000 €I stuk 600 
5.000 €I stuk 50 

1.000 €J m · 
2.500 €J stuk -
5.000 €J stuk -

10.000 €L stuk -

28.000 €J stuk -
60.0.QO €I stuk -
15.000 € L stuk -

10.000 € J stuk · 
10.000 €Jstuk 
10.000 €/stuk 
10.000 € / s!Uk 
5.000 €/ s!Uk · 

50.000 €/ stuk 
5.000 €/ stuk · 

500.000 €/ stuk 
3.250.000 €/ stuk · 

500.000 €/ stuk 5.00 

· 
4.000.000 €I stuk 12.00..9 

400.000 €I stuk 4PO 
~?O.OOO €I stuk 2.:\90 

50.000 €I stuk _toO 

4.000.000 €J stuk -
400.000 €J stuk · 
500.000 €I stuk -
600.000 €I stuk -
~~ €I stuk -
BOO.OOO €I stuk -

1 . 000~0QQ. €I stuk -
1.200.000 €I stuk -

50.000 €I stuk · 
1.000.000 €I stuk ~ 

45.000 €I stuk · 
30.000 €I stuk -
20.000 €I stuk -

~1·_887 

(33.890) 
(27.'3iH 

952432 VTW luchtemissie varlanten vergellJklng 
1 2 3 4 

Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 
Koepeldak met 100 Koepeldak met 100 vast dak vast dak 
OVI tbv daklanding OVI tbv daklanding dampbalanceer dampretour 

(decentraal per (mobiel) kleine DVI kleine OVI 
tank) continue (centraal) continue 

(centraal) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
OVI (centraal) OVI (centraal) dampbalanceer dampretour 

kleine DVI kleine OVI 
(.c;enl[a;lll lJ:,ntra all 

17.712 17.712 - -- - 13.161 13.161 
- - - · 

345 345 345 345 
500 500 500 500 

280 280 280 280 
600 600 600 600 
50 50 50 50 

----
1.800 1.800 5.000 10.0,QQ 

450 450 1.250 2.5!)Q 
- · '1 70 . 290 
10 1Q. 10. 10 

1.148 1~.H.8. 2.856 5.M6 
2.460 .M60 ;), .1,80 3.540 . - _330 510 

~ 

-
410 410 410 41 0 
410 4.1(L 410 41 0 
- · 410 410 
- · 410 410 

· 2'0,[ 205 

-
· ·-1·9P 100 
- 50 SO 

- .: -~-
590_ 500 ---- · - -

5o.!l _ ~ -500 500 r-

- - -
12.000 lbQOO 4.000 4.000 

400 400 400 400 
2.400 2.400 2.400 2-400 

100 100 100 100 

- 8.00~_ 8.000 
- 800 800 
- - - · 
- · - · 
- · - · 
- · . · 
- · . · 
- - 2.400 2.400 
- - 100 1.0.0 
- 3.000 -
810 - --
510 - ~ 

120 .:. 

43.015 44.§J5 48.927 58.637 

8.128 9.688 14.040 23.750 
(25.762 (24.202) (1 9.8501 (10.140 
(19.243 ( 17.683"\ (13.331 (3.621 

5 6 7 8 9 10 11 9a 
Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 

vastdak vast dak Koepeldak met 100 Koepeldak met 100 vast dak met 100 vast dak met 100 vast dak met 100 vast dak met 100 

OVI continue OVI continue OVI tbv daklanding DVI tbv daklanding DVI tbv daklanding OVI continue OVI tbv daklanding 
(centraal) (decentraal per (centraal) (decentraal par (centraal) (centraal) (decentraal per 

tankput) tankput) tankput) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
OVI (centraal) OVI (centraal) DVI (centraal) OVI (centraal) DVI (centraal) OVI (centraal) DVI (cantraal) OVI (centraal) 

- - 17.712 17.712 - - -
13.161 13_161 - · -

· - · 25.092 25.092 25.092 25 .09~ 

-

345 345 345 345 345 345 345 345 
500 500 500 500 500 500 500 500 

280 280 280 280 280 280 280 2~ 
GOO 600 600 600 600 600 600 600 
50 50 50 50 50 50 50 50 

5.000 2.500 5.000 2.500 5.000 5.000 2.500 -
-1;-250 625 1 .. 250 625 1.250 1.250 625 -

1L O 85 1ZQ.. 85 170 170 85 -
10 10 10 10 10 10 10 -

2..856 1.316 2.896 1.316 2.856 2.B56 1.316 · 
3.1 80 2.820 3.180 2.820 3.180 3. 1BO 2.820 -

180 90 180 90 180 180 90 -

410 410 410 410 410 410 410 -
410 4j O 410 410 410 410 410 · 
410 410 · 410 410 410 · 
410 410 · · 410 410 410 · 
205 205 · - 205 205 205 -

100 · 50 · 100 100 · -
50 50 · 50 50 - · 

500 500 ~OO 500 SOO 500 500 -
3.250-- - 3.250 3.250 · 3.250 -

500_ 500 · · - 500 - -
- - · · - - - · 

12.000 12.000 12.0g0 12.000 11,000 12,000 12.000 12.000 
400 400 400 400 400 400 400 40G 

2.400 2.400 2,!,QO 2.400 2400 £ .. 400 2.400 2.400 
1.illL 100 1[10 100 100 100 100 100 

20.000 44 .0Q0~ - · - - - -
800 1.200 · - · - - -
· · - - - - · 
- · - - - · -
- - 2.100 2.100 2.100 2.100 2. 100 -
· - - 2.400 - - 2.400 · 
- - - - · - · · 

2.400 14"1.9.!L _ - - - 2:400 · · 
100 6!1.Q - - - 100_ · · 
~ - - - - · · -
~ - - · - · -
- - · · · - - · 
· - · - - · - -

68.777 100.327 53.803 50.903 61.J§_8 62.00!! l1U08 41.767 

33.890 65.440 18.916 1e.o16 27.371 27.121 24.421 S,880 
- 31 .550 14.974 (17.874 tE!:~J.9 . 16~7~ (9.469 127&19) 

6.519 38_069 8.455 (11.355 250 r- --1 2.950 20.491 
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952432 VTW luchternissie varlanten vergelljklnJL 

100 en koepeldak 
Tank 100 Tank, Geod. 

Incl. Dome 
koepeldak 

k€ k€ k€ 
10.000 m3 130 750 75 
20.000 m3 220 1 .1~E- 115 
~Q90m3 410 1.900 190 

- koepeldak percentage van lank kosten 
- kosten vao/druk ventielen 
- vasl dak lank:loeslag voor verslerkte tankwan · 

Timks: 100 met koepeldak 

tank aantal 100 Too 

pis totaal 
k€ k€ 

10.000 rn3 6 130 780 
20.000 rn3 17 220 3.740 

"40.000 rn3 18 410 7 .3~ 
Totaal 41 11.900 
Gern./tank 290 

Tanks:vastda~ 

_ tank aantal vast dak vast dak 
pIs totaal 
k€ k€ 

1Ci:'OOO rn3 6 i---!70 1.020 
20.000 rn3 1-17 261 - 4.435 
40.000 rn3 18 429 7.722 
Totaal 41 13.177 
Gern.ftank 321 

I 
T anks: vast dak & IDO 

tank aantal vast dak vast dak 

f---
p/s totaat - k€ k€ 

10.000 rn3 --6- -- 170 ----;Y:020 
20.000 rn3 17 261 4.435 
40.000 rn3 18 f- 429 7.722 

-
13.177 Totaal 41 

Garn./tank 321 

l--
Verhoudlng capaclteit tanks vs. Schepen: 

% 
losvolurne 100% 
J.npom~ 10% ~~!. 

--1 0o/~ 10% rondp.o'!!!p'en 
adernverllez8_n __ 56o/~ 
Totaal 

I 

170"(. 

- ---- -

Luchtemissie varianten vergelijking 
Investering achtergrond 

50% 
70% 

I I I 
Vast dak 

Vast dak: Va.st dak Vast dak VacIdruk 
koepeldak toe.stag ventlelen 

+ perc. tankwand aantat 

% k€ k€ 
- 75 75 2 

3 120 120 2 
5 200 200 3 

10% -10.000 €/sluk 
100% 

Geod. Geod. tDO& 
Dome Dome Geod. 

Dome 
pls totaa.1 totaal 
k€ k€ k€ 

75 450 1.230 
115 1.955 5.695 
190 3.!~.g. 10.800 

5.825 17.725 
142 432 

-

.-

I----

100 
c-

100 vast dak 
&tDO 

pIS totaal totaa! 
k€ k€ k€ 

130 780 1.800 
220 3.740 8.175 
410 7.380 15.102 

11.900 25.077 
290 612 

--

-

.'- --
--

- -

-- -

I 

Vac/druk Vast dak: 
ventielen kost.en 

totaal 

k€ k€ 
20 ---:mr 
20 ·261 
30 429 

--
-

.-

---

-

--
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r 
zonder 

behandeling 

~em~.I" .. - "'J 

Thermisch ademen (vast dakl Toni@ar 2.200 
VulI.en van tanks Tonii1lar 24.600 
Seallekkage 100 Tonraar --Leegeomllen tanks {IDOl .I.endaar 
Schoonmaken tanks Joniiaar _ _ 1.16 
ScheepsbelaQinRen l·f on/illM-

-- 5.4QQ · 

Totaat T.onra!l!.---__ 3_~.367 

Emissiereductie IOniiaar 
Ernissiereductie " 

1~~fjiill1~~:lJq;" . ". ,:. ""' F';-!-'.<'i 

VA: Ko~~ met IDD 
Variant9a vast dak metlDD 

Vet'9GPMOO vent!tIlIIn enlJSSle ~ ;O.v;! ,------ _. 
J1A: Ko~dak met IDD 
VariMt 9a: vast dak met IDD 

Parameters tbv emissieberekeninQen 
ReOdJl!l18]1t DVt: Mf_ +.BIO 99,9% 
Rendement DVI: RTO 999% 
Perc. dame bii damebalanceer I -retour .. > DVI 200% 

VOS naar RTO Cschee.!\Sbetadin.Qenl ton/iaar 
VOS naar RTO (W]ks toMaar 
VOS naar RTO (Iotaal onraar 

BOAA.~§i)1I$$l~ (il~"l .iPI.J!, van "'0"9) 07% 
Benzeen emlssle k"'iaar 233.569 

C0 24ml!ia19 ,I'.'Y. 
Aardgas verbruik ~i""L -RI.o -_. ton C02liaar 
TotatVTW 

CO2 aQY elektrici teil 

C02 emi.ssis totaat 

HQj(~JIlJj8IQ 

RTO {incl. aardyas: max. 100 m<ir!!31 
Total VTW 

.~'lY..etektriciteit 

T8 UAMWon'1"n-Dto<l.ua1 

SCheel>vaart: 
TeruQqewO(lneQproduct 
Pri's 
Oobrengsl 

Inkoop PJ:.Q.duct 
PrUs 
Kosten 

1.l2t110 o~ro".Q:s! scheepv8or! 

Tanks 
l-Il!r.ug~e~~ne.!l.Jlroducl 

~ bren sJ 

Inkeop p~educl 
Priis 
Kosten 

Totate opbrenl!st tanks 

Totate oDbrenQst 

Luchtemissie varianten vergelijking 
vas en andere emissies 

ton C02/"aar 

ton C02lj aar 

ton C02raar 

ku NOx/iaar 
l!lIJ'f9J!/1l!!!I_ ----
kQ NOxfaa;--

.t..-<i 

lOn/i~ 
€Iton 
k€li'l.ar ___ -
1On/'ear 
€Iton 
K€llaar 

K€liaar 

ton/jaar 
€Iton 
k€liaar 

IOn/jaar 
€loon 
K€I'aar 

K€liaar 

k€liaar 

VA" 1 
Tanks: Tanks: 

Koepeldak met IDD Koepeldak met IDD 
DVI tbv daklanding 

(decentraal per 
tank) 

Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) DVI (centraal) 

-
6350 00 
260 260 
29 29 

106,0 106.0 
5,5 55 

775 141 

32.592 33.226 
97.68% .99.58% 

(634 

634 

1.400 1.400 . . 
1.400 1.400 

5.428 967 

5.1 51 
3.850 3.B.50. 
3.901 3.901 

6.436 6.755 

1~.337 10.656 

8.585 8.585 
8.58Jt 8.585 

4.597 1·8,gs 
,~ 

r-

17.600 17.600 
520 52Q 

9.152 9.152 

13.700 13.700 
650 650 

8.905 8.905 

247 247 

247 247 

952432 VTW luchtemlssle varianten ver 
2 3 4 

Tanks: Tanks: Tanks: 
Koepeldak met IDD vast dak vast dak 
DVI tbv daklanding dampbalanceer dampretour 

(mobiel) kleine DVI kleine DVI 
continue (centraal) continue (centraal) 

Schepen: Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) dampbalanceer dampretour 

kleine DVI kleine DVI 
(;;;;ntr .. ,,11 1c;;nt1Aii1l 

. 22 22 
00 4~ 4,11 

260 - -
29 

106.0 1060 1060 
55 1.1. 11 
1~.1 11'1. 114... 

33.226 33.253 3.3.253_ 
9956% 9966% .99,66% 

(634) 661 661 

634 661 661 

1.400 280 1.400 
1.450 1.450 

1.400 1.730 2.650 

Q.IF 799 799 

-- 51 152 152 

- 3.850 4.758 7.636 
3>90~ 4.910 7.990 

-
10.676 7.842 7.642 

14.5] 7 12.752 15.832 

8.585 ~.754 .25.754 
8.585 25.754 25.754 

- -7.626 5.602 5.602 

-

17.600 17,6.9.9_ 17,600 
52Q 520 520 

9.152 9.152 9.152 

13.700 13.700 13.700 
650 650 §@ 

8.905 8.905 8.905 

247 24] ~41-

-- 18.230 18.230 
520 521 ----- 9.~98 9A 8ll. 

14.191 14.191 
650 651 

9224 9236 

256 26,0 

247 .503 507 

ellJklng 

5 6 7 8 9 10 11 9A 
Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 

vast dak vast dak Koepeldak met IDD Koepeldak met IDD vast dak met IDD vast dak met IDD vast dak met IDD vast dak met IDD 
DVI continue DVI continue DVI tbv daklanding DVI tbv daklanding DVI tbv daklanding DVI continue DVI tbv daklanding 

(centraal) (decentraal per (centraal) (decentraal per (centraal) (centraal) (decentraal per 
tankput) tankput) tankput) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) 

22 22 - - -
24.0 240 00 00 00 O ij 0.0 61§.Q. 
- - 269 260 260 - 260 22,0 

29 2 ,1) 2.9 2.9 -M 
106.0 106.0 1QQ.Q... 106,!} 1060 1060 106.0 106.0 

54 54 55 §,,5 5.4 54 5.4 5.§.. 
138 138 141 141. t41. .' .12 1M. Tl.§. 

33.229 33.229 33.22.§ 33.226 33,226 33.255 33.226 32,592 
99.§l1'& 99,59% 99,581', 9958% 99,58% 99.66% 99.58% 97,68% 

637 637 63,ii 634 
(634 (663 (634 

637 637 634 634 
634 663 634 

.-

-- --
1.400 1.400 1,400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
7,251 7.251 . . - SOb . -
8.651 8.651 1.400 1.400 1.400 1.905 1AQQ.. 1.400 

967 ~7 9(17 967 987 784 987 5.426 

'227 - 444 --152 202 227 444 227 51 - --. ____ 23.TI!,9 23,789 3.850 3.850 3.650 5.239 3.850 -- 3.850 
23.9M. --- 23.992 ~,O77 4.294 . 4.07:7 5~.!!L __ 4,2...11( ~3AO '-

3..0.504 . 
---- ~ 

18,118 7.310 6.622 7.682 8.464 6.622 6.436 

42.059 54.495 11.388 10-916 11.760 13.931 I!MI.1§ 10.3},L 

25.754 3~.339 88.289 38.105 86.289 124.460 38.105 8.565 
25.754 34.339 88.289 38.105 88.289 124.480 38.105 8,585 

1~.2.4.2 21.1811.. 5224 ~l:.Z30 5.487 6.0.46 4.730 4.597 

--- I-- --
I-

-
17.600 17.600 17,600 17.600 17.600 17.600 

I--
17.600 17.600 ---

52Q 52Q 520 52(f _5~ 52.0 520 520 
9.152 9.152 9.152 2,152 9.152 9.152 9.152 9.152 

13,700 13,700 13.700 13.700 1.3.700 1;h700 13.7Q.Q' 
L-

lU9Q. 
~50 

- SliD 650 650 650 650 650 650 
5.905 --- 8.905 8.9Q~ 8.905 8.905 8.905 8.905 8.905 

247 --- 247 247 247 247 247_ 241 247 

- ---91.152 !l.1-lR ---- 2.070 
522 520 52.0 

1.076 4L§§j - 4.7.399 

70.953 70.953 1.611 
652 650 650 

46.262 46.120 1.047 

.320 1.279 29 

1.567 1.526 247 247 247 .216 247 _'Ml 
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( 

El\er:u1e yerbrulk aile yoorzlenlngen 

Elektrlclteltsverbl'ulk 

VooT1.ieningen divers: 
- Ventilatoren in dampleidingen 
- bedrntsli d ventlialoren In dameleldingen 

DVl systemsn Ibv scheepsbeladinoen: 
- MF (Borsig @ 4.150 m3/uur) 
- pompen Ibv rondpompen MF 
- RTO 10.000 m3/uur) 
- bedrljfslJjd 

DVI Systemen tbv lanks: 
- MF (8orsl ~ m3/uur) 
• pomperLlbv rondpompe{l MF 
- RTO (10 000 m3/uur) 
- RTO (24 000 m3luur) 
- RTO 30.000 m3fuur) 
- RTO (45.000 m3luur) 
- RTO !55.000 m3/uuQ 
- RTO (110.000 m3/uurl 
- mob Ie Ie DVI 
- KoolfilterJreg.eneratle(· 5,000 m3JLJur 
• Koolfiller (regenerallef' 2.500 m3/uur 
- Koolfilter (regenerallef' 1.500 m3/uur) 

~!!Jd 

Toteal elektrlclteitsverbrulk 

Aardgasverbrulk 

DVI systemen tbvsCheepSbeladinaen: 
- RTO (10.000 m31uur) 

DVI slstemen tbv tanks I@ 4 150 m3luur): 
• RTO 10.000 m3/uur) 
-RTO 24.000 m3/uur) 
- RTO 30.000 m3/uur) 
-RTO 45.000 m3/uut 
- RTO (55.000 m3JUur) 
- RTO (110.000 m3/uur) 

Totaal aardgasverbrulk 

Kosten 

Elektricit.eitsverbruik (€IKWh) 
Aardgasverbruik (€/Nm3) 
Totsal 

Vero~Uklng t.o.v.: 
VA: Koepetdak met IDD 
Variant 9a: vast dak met IDD 

Luchtemissie varianten vergelijking 
Energie verbruik 

250 

950 
5"0 
25 

950 
50 
25 
60 
75 

113 
138 
275 
950 
250 
200 
150 

28.470 

28.470 
68.328 
22.140 
33.210 
40.590 
81.1 80 

0,09 
0.15 

I 

VA 1 
Tanks: Tanks: 

Koepeldak met IDD Koepeldak met IDD 
DVI tbv daklandlng 

(decentraal per 
tank) 

Schepen: Schepen : 
DVI (centraal) DVI (centraal) 

Kwhel - -
uurljaar - 144 

Kwhel 2.850 2.850 
Kwhel 100 100 
Kwhel 25 25 
uur/jaar 8.585 8.585 

Kwhel · -
Kwhel 
Kwhel -
Kwhel -
Kwhel · 
Kwhel -
Kwhel -
Kwhel -
Kwhei - -
Kwhel · 4.500 
Kwhel 3.400 
Kwhel - 900 
uur/jaar - 144 

MWhlJr 25.540 26.807 

Nm3/jr 28.470 28.470 

Nm31'r - -
Nm3 r -
Nm3Jr -
Nm3 r -
Nm31'r -
Nm3/jr -
Nm3/jr 28.470 28.470 

k € I Jaar 2.299 2.413 
k€ I Jaar 4 4 
k€/jaar 2.303 2.417 

- 114 
- 114 

952432 VTW luchtemlssie varianten vergeli'king 
2 3 4 5 

Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 
Koepeldak met IDD vast dak vast dak vast dak 
DVI tbv daklanding dampbalanceer dampretour DVI continue 

(mobiel) kleine DVI kleine DVI (centraal) 
continue (centraal) continue (centraal) 

Schepen: Schepen : Schepen: Schepen : 
DVI (centraal) dampbalanceer dampretour DVI (centraal) 

kleine DVI kleine DVI 
-1J;.entrJlall I c.entr.aall 

- 500 500 500 
5.904 8.585 8.585 8585 

2.850 950 950 2.850 
100 100 100 100 

25 25 25 25 
8.585 8.585 8585 8.585 

- 1.900 1.900 4.750 . 100 100 100 . 50 50 50 
- - - -
- - - -
- . -- - -
- - - -

2.850 - - . 
- - -
- - - . 
- - . -

5.904 8,585 8.585 8.585 

42.366 31 .120 31.120 71 .898 

28.470 28.470 28.470 28.470 

- 56.940 56.940 56,940 
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - -

28.470 85.410 85.410 85.410 

3.813 2.801 2.801 6.471 
4 13 13 13 

3.817 2.814 2.814 6.484 

1.514 511 511 4.181 
1.514 511 511 4.181 

6 7 8 9 10 11 9A 
Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: 

vast dak Koepeldak met IDD Koepeldak met IDD vast dak met IDD vast dak met IDD vast dak met IDD vast dak met IDD 
DVI continue DVI tbv daklanding DVI tbv daklanding DVI tbv daklanding DVI continue DVI tbv daklanding 

(decentraal per (centraal) (decentraal per (centraal) (centraal) (decentraal per 
tankput) tankput) tankput) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen : Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centrael) DVI (centrael) DVI (centreel) 

- 250 - 500 500 - -
8.585 5.904 984 5.904 8.585 984 -

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 
100 100 100 100 100 100 100 
25 25 25 25 25 25 25 

6.585 8.585 8.585 8.585 8.585 8.585 8.585 

10.450 · - - - · 
600 - - 100 -

75 - - - - - · - - - - - · 
· · - - - -- 338 338 338 338 338 -

- - 413 - - 413 · - - - - -
- · - . -

· - · - . - -
- · - . - . -
- - - - - -

8585 5.904 984 5.904 8.585 984 -
121.046 29.008 26.278 30.484 33.588 26.278 25.540 

28.470 28.470 28.470 28.470 28.470 28.470 28.470 

85.410 - - - - -
· - - - - -
- · - - - -
· 99.630 99.630 99.630 99_630 99.630 -- - 121.770 - - 121.770 -
· - - - - -

113.880 128.100 249.870 128.100 128.100 249.870 28.470 

10.894 2.611 2.365 2.744 3.023 2.365 2299 
17 19 37 19 19 37 4 

10.911 2.630 2.402 2.763 3.042 2.402 2.303 

8.608 327 100 460 739 100 -
8.608 327 100 460 739 100 -
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Aile voorzlenlnge!l 

Tolale Inveslering 
AnnuTtelt (conform Ner) 
Kapltaalslasten 

Vasle koslen 
Exira onderhoud €/fte 
Exira operalONl (€lHe) 
Subtotaal vaste kosten 

Variabele kosten 
Energle 
Alval verwerking (koollfltratie) 
Subtotaal variabele kosten 

Qobrenosten 
Teruggewonnen product 
Subtotaal opbrengsten 

TOTALE JAARLlJKSE KOSTEN 

Vergely~ln>l t.o.v.! 
VA: Koepeldak met 100 
Variant 9a: vast dak met 100 

Luchtemissie varianlen vergelijking 
Jaarlijkse kosten 

k€ 
0.163 

k€/jaar 

60.000 k€l'aar 
80.000 k€/jaar 

k€/jaar 

k€Ijaar 
k€/jaar 
k€/jaar 

k€/jaar 
k€/jaar 

k€IJaar 

I 

VA 1 
Tanks: Tanks: 

Koepeldak met 100 Koepeldak met 100 
OVI tbv daklandlng 

(decentraal per 
tank) 

Schepen: Schepen: 
DVI (centraal) DVI (centraal) 

34.887 43.015 

5.667 7.011 

- 150 
520 
670 

2303 2417 
965 

2.303 3.382 

247 247 
247 247 

7.742 10.816 

- 3.074 
(1.1 21 ) 1.952 

952432 VTW luchtemissie varianten veT 
2 3 4 

Tanks: Tanks: Tanks: 
Koepeldak met 100 vast dak vastdak 
OVI tbv daklandlng dampbalanceer dampretour 

(moblel) kleine OVI klelne OVI 
continue (centraal) continue (centraal) 

Schepen: Schepen : Schepen: 
OVI (centraal) dampbalanceer dampretour 

kleine OVI kleine OVI 
/l'enttaal /r.enlraatl 

44.575 48.927 58.637 

7.266 7.975 9.556 

150 150 150 
1.040 - -
1.190 150 150 

3.817 2.814 2.814 
965 

4.782 2.814 2.814 

247 503 507 
247 503 507 

12.991 10.436 12.015 

5.249 2.693 4.272 
4.127 1.572 3.151 

elijking 
5 6 7 8 9 10 11 9A 

Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks: Tanks : Tanks: 
vast dak vast dak Koepeldak met 100 Koepeldak met 100 vast dak met IOD vast dak met IDO vast dak met 100 vast dak met IDO 

OVI continue OVI continue DVI tbv daklandlng OVI tbv daklanding OVI tbv daklandlng OVI continue DVI tbv daklanding 
(centraal) (decentraal per (centraal) (decentraal per (centraal) (centraal) (decentraal per 

tankput) tankput) tankput) 

Schepen : Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: 
OVI (centraal) OVI (centraal) OVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (centraal) OVI (centraal) 

68.777 100.327 53.803 50.903 62.258 62.008 59.308 41.767 

11.211 16.353 8.770 8.297 10.148 10.107 9.667 6.808 

75 150 150 150 150 150 150 

- 520 - 520 - 520 -
75 670 150 670 150 150 670 

6.484 10.911 2.630 2.402 2.763 3.042 2.402 2.303 

6.484 10.911 2.630 2.402 2.763 3.042 2.402 2.303 

1.567 1.526 247 247 247 276 247 247 
1.567 1.526 247 247 247 276 247 247 

16.203 26.408 11.303 11.123 12.814 13.023 12.493 8.864 

8,460 18.666 3560 3.380 5.071 5.281 4750 1.121 
7.339 17,544 2.439 2.259 3.950 4.160 3.629 
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Vopak coile 

Totalo voorzlenlngon 
Jaarlilkse kosten tolaal 
Vermeden emissle 
Kosten oflectlvltelt 

,ve(gellj~lng t.!).v. 'Koepellta~ met IGl:!il' (VA) 
Extra taar!Uj<se koslen lolaal 
Exira vermeden emlssle 
Kosten etroctlvltelt 

VergellJl\.lfl.o t.q.v. "V!I'sl da~ met to'p" (va(iWlI93) 
ExtrajaarUJkse kosten lotaat 
Exira vermeden ernlssle 
Kosten effectlvltelt 

Luchtemissie varianten vergelljking 
Koster) effeclivileit 

k€Jiaar 
lonijaar 
€/ton 

k€llaar 
lonlj~ar 

€Iton 

I k€/jaar 
lonRaar 

I €Iton 

VA 1 
Tanks: Tanks: 

Koepeldek mel iDD Koepefdak meliDD 
OVI lbv daklandlng 

(decentraal par 
tank) 

Schepen: Schepen: 
OVI (centraal) DVI (centraal) 

7.742 10.816 
32.592 33.226 

238 326 

3.074 
634 

4.846 

952432 VTW luchtemissie varianten vergelijking 
2 3 4 5 

Tanks: Tanks: Tanks: TankS: 
Koopeldak meliDD vast dak vast d'!.k v~sl d3k 
OVllbv daklandlng dampbalancoor clampretour DVI continuo 

(mobl~l) klolne OVI klelne DVI (ccn!(aall 
continue (centraal) continue (centraa!) 

Schepon: Schepen; Schepen: Schepen: 
DVI (centrasl) dampbalanceer damprelour DV, (cel'liraal) 

kfelne DVl klelne DVI 
Ic.onLtaall Il:pntcaall 

12.991 10.436 12.015 16.203 
33.226 33.253 33.253 33.229 

391 314 361 488 

5.249 2.693 4.272 8.460 
634 661 661 637 

8.274 4.074 6.461 13.277 

6 7 8 9 10 11 
Tanks: Tanks: Tanks; Tanks: Tanks: Tanks: 

vast dak Koopoldak meliDD Koepoldak met 100 vast dek mot 100 vast clak met 100 vast dak mel 100 
DVI continue OVI tbll daklandlng DVllbv claklandlng OVI Ibll claklancllng OVI continue OVI tbv claklandlng 

(decentraal per (contraal) (doeentraal per (,centraal) (centraal) (decentraal per 
tankput) tankputJ lankput) 

Schepen: Schepen: Schepen: Schepen: Schopen: Schepen: 
DVI (centraal) DVI (centraal) DVI (Cenlraal) DVI (cenlraal) DVI (cenlraal) OVI (t;entraal) 

26.408 11 .303 11 .123 12.81 4 13.023 12..493 
33-229 33.226 33.226 33.226 33.255 33226 

795 340 335 388 392 376 

18.666 2.693 4,272 
637 634 634 

29.294 4.248 6.734 

3.950 4.160 3.629 
634 663 G34 

6.226 6.270 5.719 

December 2007 





Aile scenario's worden weergegeven op een grid van tOO bij 100 meter 

Base case 

\ 

I~ pjJ F\m fbN' ~11u. 

II. l!P "'" .... rJ 1. ·00tIAw".'f •• 
10,ClO7"'VOO'n. 

rI 1 • • 0CI 11\v".V .. 

~, . ~ 
tao,.,GId 

Variant 1 en 2 

~ Eil IbJ. ...... 
tJ l.oo5 /A."loltVOMll 
f..I 1.·Q06 f"'~IIIY" 

1.tttTlI .. ~Y.". 

'" ,.·oot.IA'to-V'" 
( . . ~ 

1000000CifllS 

\ 



Variant 3 en 4 

A."~ 
r/ 8_001 jA.v~VQJ 

r./ O.(!OOI fA~" .. 
tV 1 •• or.ISf.r\"lM'i*ht 
rJ le·c,DH,., \'V'II'r .. 

itt,do:r IAttfjll'iu.r 

r/ 1 11"~'/l.Y'i'lY" 
L • d .. ,_MI 

Variant 5 en 6 

(·I!Il Flok ....... 
,..t OJlODI'''YOIl'ur 
rJ 1 .. (I)S~A~'fur 
rI •• * IA'II~YO • 

•• OO'7/I1.'V'1"V •• 

r/ 1..oDI IA.nlll 

~ . "'" 
U)l)jIGr~ 

o 



( 

-' 

Variant 7, 8, 9 en 11 

\1 ill Fl&h;" ...... 
r/ 1~a IAIIQtY .. 
rJ 'D-OOIJA:\ivOVNJ 

la·0Q1'/lYQIV+JlI 

r/ hi QIA.""Y~ . ...,. 
10000Qr'\d 

Variant 10 

~ 5I Rt.k~11 
,J 0000. "'","v ... 
tv 1.00$ fA.VtM 

r/ Ie OOi'A~98'/ •• 
1.·OOllA~Y .. 

r/ . .,..OI)JIA.V..., . ...,. 



""' 
Scenario's (onder- en overdruk) Oorzaken F nne ()pmeikineen -

Variant VA Base case 
Variant 1 Niet geanalyseerd (DVI per tank) 
Variant 2 Niet )!;eanalyseerd (mobiele DVI) 
Variant 3 Overdruk in tank indien leiding geblokkeerd Afsluiter gesloten (4 aanwezig) Ix per 5 jaar per afsluiter Afsluiters op tank, manifold, OVI-manifold en steiger. Ref.: OREDA 4.4.10 

Verstopping (flame arrestor) 1 x per 2 jaar Sinds 2003 groot aantal reparaties aan vlamdovers uitgevoerd, merendeel i.v.m. blokkage. 
Schalting 1 x per 2 jaar lijkt reaIistisch. Gebaseerd op onderhoudsdata van Vopak Europoort 
TCJm.inal. 

Overdruk: damp retour naar een van de 40 overige Verkeerde oplijning Ix per jaar Scharting van frequentie: oplijning is complex, O.a. door gelijktijdige handelingen 
tanks 
Overdruk: damp retour naar een van de 9 overige Verkeerde oplijning Ix per jaar LeidL niet tot falen van het schip (ontwerpdruk > ontwerpdruk tank) 
steigers Schalling van frequentie: oplijning is complex, o.a. door gelijktijdige handelingen 

Variant 4 Identiek aan Variant 3 
Variant 5 Overdruk tijdens vullen tank indien leiding naar OVI Afsluiter gesloten (2 aanwezig) Ix per 5 jaar per afsluiter Ref.: OREOA 4.4.10 

geblokkeerd 
Verstopping (flame arrestor) 1 xper2jaar Sjnds 2003 groot aantal reparaties aan vlamdovers uitgevoerd, merendeel i.v.m. blokkage. 

Schalling 1 x per jaar lijkt realistisch 
Overdruk tijdens vullen tank indien OVlIventilator Mechanisch falen 1 x per 5 jaar Schelting. nog verifieren (OVI fabrikant?) 

UitvaI energievoorziening 1 x per 2 jaar Sch:llti ng 
Blokkage (scrubber, filters) 1 x per 2 iaar Schatting, afhankelijk van diverse factoren (vervuiling, aantal filters) 

Overdruk door temperatuurswisselingen door falen In generieke faalfrequentie 
DVI (OVI zorgt voor kleine onderdruk) 
Onderdruk door temperatuurswisselingen Blokkage luchtinlaat In generieke faalfrequentie 
Onderdruk tiidens legen tank Blokkage luchtinlaat In generieke faalfrequentie 

Variant 6 Identiek aan Variant 7 ToLaal aantal draaiuren van meerdere DVI's is gelijk aan het aantal draaiuren van een OVI 
(omdal het totaal aantal beladingen gelijk blijft) . 
. Aannamc is dat het kleine type OVI gelijkwaardig is aan het grotere type in variant 7. 
Invloed van aantal start/stops en aantal bedieningshandelingen kan (nog) niet beoordeeld 
worden in verband met ontbreken detail informatie. 

Variant 7 Overdruk tijdens vullen tank indien leiding naar DVI Afsluiter gesloten (2 aanwezig) Ix per 5 jaar per afsluiter Ref.: OREDA 4.4.10 
geblokkeerd 

Verstopping (flame arrestor) 1 x per 2 jaar Sind~ 2003 groot aantaI reparaties aan vlamdovers uitgevoerd, merendeel i.v.m. blokkage. 
Scharting 1 x per jaar lijkt realistisch 

Overdruk tijdens vullen tank indien OVlIventilator Mechanisch falen 1 x per 5 iaar Sch.ltting, nog verifieren (DVI fabrikant?) 
Uitval energievoorziening I x per2 jaar Scharting 
Blokkage (scrubber, filters) 1 x per 2jaar Sch:l!ti:ng, afhankelijk van diverse factoren (vervuiling, aantal filters) 

Onderdrukloverdruk door temperatuurswisselingen Blokkage luchtinlaatluitlaat In generieke faalfrequentie 
Onderdruk tijdens legen tank Blokkage luchtinlaat In generieke faalfrequentie 

VariantS Identiek aan Variant 7 ToraaJ aantal draaiuren van meerdere DVI's is gelijk aan het aantal draaiuren van een OVI 
(omdal het totaal aantal beladingen geJijk blijft). 
Aanname is dat het kleine type OVI gelijkwaardig is aan het grotere type in variant 7. 
'/nvloed van aantal start/stops en aantal bedieningshandelingen kan (nog) niet beoordeeld 
worden in verband met ontbreken detail informatie. 

Variant 9 Vergelijkbaar met Variant 7 
Variant 10 Vergeliikbaar met Variant 5 
Variant 11 Vergelijkbaar met Variant 8 



, 

aamal aan'al 
VarlanlS AtslullGr 2 0.2 0.' Variant 6 At.luiter O.l? 004 

FI~me 0.05 0.05 Aame 0.05 0.05 
DVl fallur.e Mech 0.2 0.2 DVI follure MecI1 '0.2 0.2 

!>OWe' 0.5 0.5 power 0.6 0.5 
blOCI<a~ti 0.2 0.2 bIocka~c 0.2 0.2 

1.35 fy 1.35 ry 
VeUlgheld$maatrogelen V.illgh.idolflij~1reg.len 
Ov""O~derdrukbev. 0.1 0.1 Gebaseerd op sta.;s1i$che d~ta OVilflond!!rdnJkbev. 0.1 0.1 Gebaseerd op slalls6sche data 
!<ans op lalon I.n~ O.t 0.1 G<!baseeJd op REVI Kru1s op JaJnn IanI< 0. 1 0.\ GeIiaS.erd op REVI 

I .22E·03 laall<ful~ 1.22E·03 laaiKans 
6.12E·04 Opl8l1en bI] InstanlaMI en to mIn 6.12&04 op!ellen bIj l!\Stantaan.n 10 min 
6.17E·04 6.171:-0. 

De.e~<>nd 1 kBe' In 8.1 Jagr bIlI&end t kee, In 6F Jaar 

aantal aanlal 
Varlanl1 AlsjulW 2 0.2 0.' Varlant6 Aisluile' 2 0.2 0.' 

Flame 0,05 0.05 Ramo 0.05 0.05 
DVI laPur. Mcctl 0.2 0.2 DVI Jailore Mech 0.2 0.2 

!>OW"' 0 .. 5 0.5 PQ\- O.S 0.5 
bfOCI<a~. Q.l 0.1 bloekall<' 0.1 0.1 

1.25 IY 1.25 ry 
VelllgheklsmaalrCgelen Veill~rn.J<Iomaatreg.len 
Ove,looderdnlkhev. 0.1 0.1 Gllbaseerd cp slGllsUsclte dal. Overlonderdrukbell. 0.1 0.1 Gebaseerd op Slallslische dala 
Ka.f15 op taien tank 0.1 0.1 Gcbaseerd op REVI Ka/lS·op talen tank 0.1 0.1 Gebase-erd op REVI 

1.54<:·04 IBalkanS I..54E-04 laalkans 
7.71 EoOS Optellen blJ Instant.an en 10 min 7.71 E-oS Oplellen bollns!anlalln en 10 mln 
8.21E·OS S.2IE-05 

belek.!>nd I k.", in 648& laa, beteke"" 1 k",,! in S4891aa, 
aMlal aaJJlal 

Varlanl9 Afsluller 2 0.2 0.4 VaJlan t 10 At.hllIer 0.2 o..~ 

Flame 0.05 0.05 Flame 0.05 0.05 
DVI failure M!!Ch 0.2 0.2 DVII.,lu,. Mech 0.2 0.2 

powe, 0.5 0.5 power 0 •• 0.5 
block:aga 0.1 0.1 blOCI<age 0 .1 ilt 

1.25 Iy 1.25 ry 
Veillgbeklsmaatregelen Vejl~aauec."'" 
OveIfOode'dnJ~. 0.1 0.1 GeI>aSe1Ird op'sr'llstlSOhe daJo Over/ondardJukbell. 0.1 O.t Geb>seerd op staUSlische dala 
Kans op fale" tank 0.1 0.1 G~,dopREVI Ksns op twan lank D.! 0.1 Gebasootd op REVI 

I ..54Eo04 faalka",; 1.13E·03 I'B I_~' 
7 .71 E~ opte!!e' blj lnstanuian en 10 mIn 5.S7E-04 oplellen bIJ II1Sl8JIIaan en 10 "lin 
8.21'E·05 S.72E-04 

belekend I k.!>e, In 6489 jew belekend 1 keer In 682 jaa, 

aantal 
Varlanlll AlSl"I!;!" 2 0.2 0.4 

Flame 0.05 0.05 
DVI (a llure M..;h 0.2 0.2 

PQ\'I(!r 0.5 0.5 
blO(t~ 0.1 0.1 

1.25 /y 
Veiligheidsmaaireglll.n 
Ove,londe!drukbeY. 0.1 O.t Gel:iasoerd op slarls\isclw data 
!<an. OIIls)O<1 lank 0.1 a.! Gebasee,d op REVI 

I.54E..()4 JaaI~ans 
.7.7tE·OS Optllllen bij in.llloraM en 10 min 
8.2!EoOS 

belelcei\d • keer In 64891·01 



384.8 
134 

Ei6O.' 
73.8 

1 ()4.1666607 

NlellDD 9~,em.n 

1357.166661 Aan1lll .C~edi;<! dagen ve~adI'ng per Jaar 

41 tanlo'.$ 

33.10 162602 dagil" per jl101vetlad;ng per iank 

0.090669366 i~Qrll1lclj. "'''lading ".,. tank 

0.0 1 SIL 2 belfwwbaarMid van sysleem 

9.o7E.()4 Adr:tillon.ie laaJlWns Ins!,,"laa. Ialenl 10 millLllen Ieeg.lfomen per tank bij SIL 2 

5.00E·06 
9.l2E-D4 

Varianll 
DVI !aU"", 

Variant 3 

DVllailura 

AlSlull.r 

• . 53E-D4 
4.5I!E'()4 

kooltill •• ve/Stop! 

aaj1W 
2 
1 

V",llgherdsm"aU*len 
O.erlonde,clllJkbev • 
~ans op lalen tank 

aantal 
Alsluiter • 
FJwle 1 
OpilloTng 2 
VMilOppilig DVI 1 

Velligheid$maatregelen 
OVer/onde,drukbev. 
.Kans op falen Ia/ll< 

0.2 
0.6 

0.1 
0.1 

0.2 
0.05 

1 
0:2 

0.1 
0.1 

0 .• 
0.5 

0.9 '" 

D.l G!!1:IaS-eerd OP SI.,;stfscne data 
0_1 Gebasaerd op REV I 

1.1, E-Cl4 raalkens 
5.1>51:-05 oplell •• bij lr1S1anUian en 10 mi~ 
G.OSE'()S 

b<llel<llnd I k.em' In 9012 jaar 

0.8 
0.05 

2 
0.2 

3.05 ty 

0.1 Getms ... d op slatlsliOlChe data 
0.1 Geb"""",d op REVI 

2.17E·03 laall<ans 
1.381:-03 opt"lleo bI) InsIaOI .. " en 10 min 
1.J9E-Q3 

bele!<end 1 keer In 362)"'Jf 

Varianl2 
DV!lailure 

Verl",,'4 

DVI failure 

DaklandlngM 
4.5 cIaklalldingen per "!11k per laar 

I dagen aangekoppeld per dalIJan~ng 

4.5 dagen dilklanding per Ia/ll< per laa. 

0-012329 /aatlrnctle daklandIng per \"'1~ 

0.01 SIL2 t>etrOll\·.baar!>eid 

1.23E-()4 AddJtjo~ laall<ans InstiIntaan 181eril 10 mlnutcn leegsuotnen per _ blJ SIL 2 

6. 16E'()S 

AI"ul,o' 
koolflHe' .'fS'fopl 

S.OOE-06 
I.28E-D4 

aantal 

V8/1lgheidsmsatregelert 
Over/otlderdrukbev. 
~ns OP !nlen tank 

santa! 
A~ult9t • 
Flame 1 
Opblnlng 2 
Verstoppi"ll DVI 

Ve.l;g~.~"'kege1en 
O'ierlond9tclllJkb<!>I, 
Karolop f311!n lank 

8.66E·Q5 

0.2 
0.5 

0.1 
0.1 

0.2 
0.05 

1 
0.2 

0.1 
0.1 

0 .• 
0.5 
0.9 

0.1 GetlaSeerd opsmti;;lIr;cne <fala 
0.1 Gebaseerd op REVI 

1 .11 E-04 la81l<ans 
5.551:-05 oplellen 1>; inSlantaan en 10 min 
Ii.OSE-OS 

bele!<end 1 I(eer In 9012 jaar 

0.8 
O.OS 

2 
0.2 

3.tlS I'f 

0" Gobasoord op slalistlsche dal • . 
0.1 Geba.eerd op REVI 

2.m·03 la.lkans 
I .38E-03 opt .• llen bI) Instanloan en 10 min 
1.39E·Q3 

b<lteKend 1 keer in 362 fa ... 

"\ 



































































































































































, \ ~ 
~ 

1.:- ,' ,,/ 1 ~ ~ 
1\ c=:J til 

., 
) 

'"' -. -
". o=!O 

t \ 

.. a::ic::J I , 

.: 

J 

',.\ .,. 

\ \ 
lli 

'.~ 

\ 
& 

.. I 

'! 
.. I 

\ \ 
~ 
UI 

UI 

.' 

o 

\ 
UI N"'~goOOOO 

N::18()OOOO 

. " 

.- , 

i 

." 

E E -l E -
! T 

., 
.\ 
....... . . .!-

1· 

I • ',fI"''' _.TlI' ..... ~ttt.r '.. .It, .. ","" : ..• : 
.. ' ' ...... ..", ...... ,. ...... n~:lddtw· '1H.nllr.IIIII" .... 

•• T ..... lt _'''''',,~ ,, '''''r .. utr ...... D . .. . ~ . ; 

· It ~ ..... ~ID ... r .. r ... I .. I I . .. .. ~ ... PHft 

• I' "",,, --..~"lfIA. ~ II!IIo' r "F~ 
-,t ., ... " 1II1 ... OIIS.' .... t,....-l.dl .. ocI-lNft: 

1 .. 

,. . ... 

, ... . f · 

ot:l.l·' 

I"fIcn:t" • • ..a.: .. 'tll1tr • ...,."lcltJ.t ." ,., 
.. ,fw.l,J • _. J., . tr..,H .... U,.I •. "",' ,,, . ~ 

.L 
.. ( '.,EI( !).I n " .. [ 

t ,of' f" C.f 
, ",.. ,lIr ( .. ,.f 

. up l ,.r minai " c tp, ,urt 
'VI I I.r E. 

E t--
0 

0 0 
0:: N .... a; ('t) 
O'l .c 
({) E ..... 
0 ~ 
~ OJ .... 0 
..... 
0 
C'\i 
('t) 
~ 
N 
(J) 
O'l 




































