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Geacht college, 

Naar aanleiding van uw brief van 9 ma art 201 O ontvangt u hierbij de betreff ende aanvulling. 
Wij verzoeken u deze aanvulling toe te voegen aan onze aanvraag (kenmerk 07.11793 (REC G 0.8.2)) 
op grond van de Wet Milieubeheer ten behoeve van de realisatie van de Reststoff en Energie 
Centrale (REC) te Harlingen. 

De aanvulling bestaat uit de volgende delen: 
• Leeswijzer 
• Deel A 
• Deel B (de gewijzigde teksten) 
• Bijlagen 1 t/m 27 

Daarnaast is een deel C bijgevoegd. Deze is uitsluitend voor het leesgemak toegevoegd en betreft 
een schone versie van deel B. Ten overvloede wordt benadrukt dat deel C niet de status heeft van 
een nieuwe aanvraag. In de leeswijzer worden de verhoudingen tussen de delen A, B en C nader 
toegelkht. 

Wij hopen u hfermee voldoende te hebben gei"nformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met de heer S. Bosch via telefoonnummer 0517· 43 23 %. 

Hoogachtend, 
i-.<:, 

Ir. J.W.G. Vemooij 
Algemeen Directeur 

Omrin is handelsnaam van ReststoffenEnergieCentrale B.V. (REC) 
Postbus 49, 8860 AA HARLINGEN; Lange Lijnbaan 14, 8861 NW HARLINGEN 

T (0513) 614500 F (0513) 6145 10 info@omrin.nl 
KvK 01121465; BTW·nr. 8183.54.975.BOl; Rabobank 11.02.99.361 



Leeswijzer aanvulling Wm-aanvraag 
REC Harlingen 

1.1 

Deze leeswijzer geeft een korte beschrijving van de opzet van deze \'ijfde aanvulling van de 

aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet milieubeheer (Wm) voor de oprichting 

van de Reststoffen Energie Centrale (REC) van Omrin aan de industriehaven te Harlingen. 

De oorspronkelijke aanvraag voor de onderhavige Wm-vergunning werd ingediend op 26 

september 2007. Voormelde oorspronkelijke aanvraag vormt nog steeds de basis voor de 

door Omrin aangevraagde Wm-vergunning. In 2007 en 2008 werd de oorspronkelijke 

aanvraag vier keer door Omrin aangevuld/ gewijzigd, in verband met kleine aanpassingen 

van de oorspronkelijke aanvraag. Vervolgens is door Gedeputeerde Staten van Fryslan 

("GS") op 16 december 2008 de Wm-vergunning voor de REC verleend. 

Voormelde Wm-vergunning is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(de "Afdeling") uitvoerig in een beroepsprocedure getoetst en ook - in opdracht van de 

Afdeling - beoordeeld door StAB Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen ("StAB"). Dit heeft 

geleid tot een uitspraak van de Afdeling over de Wm-vergunning op 13 januari 2010. Uit de 

betreffende uitspraak kan worden opgemaakt dat de Wm-vergunning door de Afdeling op 

een groot aantal punten werd goedbevonden, doch ook dat op zeven aspecten de Wm

vergunning onvoldoende was onderbouwd c.q. van onvoldoende onderzoek was voorzien. 

In het verlengde hiervan heeft Omrin een vijfde aanvulling (de "aanvulling") op de 

aanvraag voor de Wm-vergunning opgesteld (en van de nodige nieuwe 

onderzoeksrapportages voorzien), die beoogt de noodzakelijke nadere onderbouwing te 

verschaffen ten aanzien van de aspecten die door de Afdeling vooralsnog als onvoldoende 

werden beschouwd. Bij het opstellen van de aanvulling heeft een brief van GS aan Omrin 

d.d. 5 maart 2010 (bijlage 21) tevens een belangrijke leidraad gevormd. In deze brief van GS 

zijn in de eerste plaats nogmaals de zeven herstelpunten benoemd die voortvloeien uit de 

uitspraak van de Afdeling d.d. 13 januari 2010 en zijn daarnaast acht andere herstelaspecten 

opgesomd waaraan in het kader van de aanvulling aandacht moet worden besteed. Ten 

slotte is in het kader van de aanvulling getoetst of de aanvraag voor de Wm-vergunning 

voldoet aan nieuwe c.q. gewijzigde wet- en regelgeving die van kracht is geworden sedert 

het moment van indiening van de oorspronkelijke aanvraag. 

Aldus worden in de aanvulling de navolgende onderwerpen behandeld: 

(i) de 7 aspecten die (conform de brief van GS d.d. 5 m.aart 2010) voortv loeien uit 

de uitspraak van de Afdeling (onder meer: geur, 

luchtverspreidingsberekeningen, storingsmaatregelen en lichthinder); 
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(ii) de 8 aanvullende verbeterpunten die GS in hun brief d.d. 5 maart 2010 hebben 

benoemd (onder meer: leesbaarheid van de aanvraag, geluid, 

energierendementen en afvalacceptatie); 

(iii) nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving. 

Bij het opstellen van de aanvulling is gebleken dat bijvoorbeeld de nieuwe 

onderzoeksrapportages en de toets aan nieuwe/ gewijzigde wet- en regelgeving ook leidt tot 

daarmee corresponderende wijzigingen in de oorspronkelijke aanvraag en de vier eerdere 

aanvullingen van de aanvraag. Teneinde deze resulterende wijzigingen in de 

oorspronkelijke aanvraag zichtbaar en inzichtelijk te maken, wordt als onderdeel van de 

aanvulling de oorspronkelijke aanvraag opnieuw bijgevoegd, voorzien van een markering 

op plaatsen waar de tekst is gewijzigd of aangevuld. Uitsluitend de groen gemarkeerde 

tekst en de (enkel) doorgehaalde tekst maken deel uit van deze vijfde aanvulling (zie 

paragraaf 1.3 van deze leeswijzer). Ten slotte wordt- uitsluitend voor het leesgemak - een 

doorlopende tekst van de oorspronkelijke aanvraag bijgevoegd, waarin de voormelde 

aanpassingen en aanvullingen zijn "geaccepteerd" c.q. niet meer zijn gemarkeerd. Voor de 

goede orde zij echter nadrukkelijk opgemerkt dat deze doorlopende tekst niet de status van 

een nieuwe aanvraag heeft; het betreft hier zoals gezegd uitsluitPn<l PPn clnri1mPnt t<:>!' 

behoeve van het leesgemak. 

De hierboven beschreven voorgeschiedenis en opzet heeft ertoe geleid dat de aanvulling 

derhalve drie delen bevat, als volgt: 

Deel A: de nieuwe gegevens en onderzoeksrapport;iges die voortv!oeien uit de zeven 

gebreken die (conform de brief van GS d.d. 5 maart 2010) zijn geconstateerd in de 

uitspraak van de Afdeling d.d. 13 januari 2010, aangevuld met wijzigingen die 

voortvloeien uit (nieuwe/ gew ijzigde) wet- en regelgeving; 

Deel B: de oorspronkelijke aanvraag voorzien in markering van de aanpassingen en 

aanvullingen daarop die voortvloeien uit (i) deel A en uit (ii) de aanvullende 

aandachtspunten uit de brief van GS d.d. 5 maart 2010 en uit (iii) de toets aan 

(nieuwe/ gewijzigde) wet- en regelgeving, en uit (iv) de vier eerdere aanvullingen; 

Deel C: de doorlopende/ geaccepteerde tekst van deel B (uitsluitend voor het leesgemak). 

Voormelde indeling/opzet van de aanvulling is in onderstaande afbeelding gevisualiseerd: 
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Afbeelding 1 

Schematische weergave van de 

opbouw van de aanvulling 

Deel A 

Wijziglngen In wet- en regelgeving 
(incl. punten 9, 11 en 13 van het Colege) 

9 Actualisatie en naleefbaarheid 
11 MER 
13. Afvalacceptatle 

Punten 1 um 7 van liel Cotlelle 

I . Em\9&1egr-wa&ldl!ll 
2. oeur Punten van hat Coflage 
3. Lllc~tvvrapre!d~bele~erilroen a Im/ 15 Ce~cL 9. 11 en 13) 
4. S1orfn(l8maetregelen 
~- Opsleg Vllll llrandbaar &Mii 
Ulod~ 
1 Uchthlr.1$1 

1.2 DEEL A 

Aanpassingen en aanvullingen in het kader van de uitspraak van de Afdeling zijn 

weergegeven in deel A van de aanvraag. Het betreft de volgende 7 punten; 

• S02 en HCl 

• Luchtverspreidingsberekeningen 

• Ceur 

• Storingsmaatregelen 

• Opslag van brandbaar afval 

• Bodem 

• Lichthinder 

Daarnaast bevat deel A de gewijzigde wet- en regelgeving, inclusie£ de punten: 

• Actualisatie en na leefbaa rheid 

• MER 

• Afvalacceptatie 

_ ________ 1.3 

Aanvullingen en aanpassingen die voortvloeien uit de vier voorgannd 

aanvraag zijn in de oorspronkelijke aanvraag gekenmerkt met een aarse . Voorts 

is gebruik gemaakt van het dubbel doorhalen (aubbel aoer11alen) van gegevens welke 

definitief verwijderd zijn o 1 bn is vnn de vier voorgaande aanvullingen. 

Gegevens met een groene Mk\lrin bevatten aanpassingen en toevoegingen die 

voortvloeien uit de laatste (de vijfde) aanvulling. Met het enkel doorhalen (enkel deerft:B:lett) 

van gegevens is aangegeven, wat veranderd en verwijderd is, als ~evolg van de laatste 

(vijfde) a, nndling. 

________ 1.4 NIET TECHNISCHE SAMENVAITING 

In bet kader van actualisatie en concretisering is tevens de niet technische samenvatting in 

de aanvraag aangepast. Deze is te vinden in dee! Bonder het opschrift "Niet technische 

samen vatting". 
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_________ 1.5 BIJLAGEN 

Een aantal van die bijlagen zijn van toepassing op zowel dee! A en/of Ben/of C. 

In onderstaande tabel zijn de bijlagen verrneld. 

lnrichtingstekening 

2 Topografische kaart 

3 Kadastrale situatie 

4 Rioleringstekening 

5 Procesbeschrijving c. . beschri"ving van de bedrijfsactiviteiten 

6 Toetsing aan IPPC 

7 AV/AO-IC incl. Acee tatiereglement 

8 Luchtkwaliteitsonderzoek incl. KEMA ra port 

9 Geluidsra ort 

10 Verkennend bodemonderzoek, 1 ma art 2007 

11 Uittreksel van de Kamer van Koo handel 

13 Nulsituatie bodemonderzoek 

14 8odemrisicodocument 

15 Lichthinderonderzoek 

16 Toetsi.ng Flora- en Faunawet 

17 

18 

19 Bouwvergunning 18 maart 2009 __________ _ 

20 Certificaat recyclingg._r_an_u_la_a_t ______________ 
1 

21 Brief provincie Fr slan 9 maart 2010 

22 Onderbouwing zeehavengebondenheid 

23 Beschikking KEMA Stacks+ voor windmolens 

24 Ontvangstbevestigin bouwvergunningaa1wraa 

25 De nieuwe samenvatting MER, versie "uli 2008 

26 Chemiekaart ammoniak 25% 

27 De toelichtende memo voor de werkgroep van de Commissie

m.e.r. van 6 mei 2008 
'--~--
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2.2 Wijzigingen door van kracht warden LAP2 7 
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2.2.2 Toetsing acceptatiebeleid 8 
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1.1 

HOOFDSTUK 

tnleiding 

AA LEID NG EN ACHTERGRONDEN 

D Afdeling bestuursre ht praak van ct Raad van State (hierna: de Afdel'ing) he ft b ij 

uit praak van l3 jamrnri 2010 (zaak1mmmer 200900542/1 /Ml) het b sluit v<m het colle •e 

va n gedep uteerde ta ten van Pry Ian (hierna: h -t colleg ) van 16 d cemb r 2008 \'e rnietigd 

(hierna: d uit praak). In dH besluit heeft h t colleg besli top de aan raag (h ierna: de 

aanvraag) om een v r unning ingevolge d Wet milieubeheer (h ierna: Wm) oor het 

opri hten n in werking h bben van een rest toffenen .rgiecentrnle (REC) door Afval lui-ing 

Friesland .V. (h-iema: mrin.). Door de vernietiging van h t besluit van h t colleg b'lijrt d 

aanvraag cht r onanngetast. 

ln dit deeJ van de aa nvuJLin wordt ingegaan op ni uwe en / f gewijzigde wet- en 

regel eving n op de z ven pun ten waarop de vergunning d rd Afdeling is v rnietigd . 
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2.1. _ ____ _ 

lllJABO 

WATERWET 

HOOFDSTUK 

Wijzigingen in wet 
regelgeving 

WIJZIGINGEN IN WET- EN REGELGEVING 

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre (op handen zijnde) wijzigingen in wet- en 

regelgeving dienen te wmden meegnomen in deze aanvulling. 

Op 2:1 m<iart is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) aangenomen 

door de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt deze 1juli2010 in werking. De Wabo regelt 

dater een gei:ntegreerde omgevingsvergunning komt voor bouwen, wonen, monumenten, 

ruimte, natuur en milieu. Uit artikel 1.2. van de overgangsrechtelijke bepalingen bij de Wabo 

volgt echter dat de Wet milieubeheer van toepassing blijft op de aanvraag, aangezien de 

aanvraag v66r inwerkingtreding van de Wabo is ingediend. 

Aan Omrin is op 28 november 2008 een vergunning verleend op grond van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren voor de (indirecte) lazing van afvalwater via de 

gemeentelijke riolering en de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie op het 

Harinxmakanaal. Deze vergunning is sinds de uitspraak van de Afdeling d.d. 13 januari 

2010 (zaaknummer 2009000862/1/Ml) onherroepelijk geworden. Op 22 december 2009 is de 

Waterwet in werking getreden, ter vervanging van onder meer de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren. Op basis van artikel 2.25 tweede lid Invoeringswet Waterwet moet een 

Wvo-vergunning ten aanzien van directe lozingen sinds 22 december 2009 worden gelijk 

gesteld met een Waterwetvergunning. Daarnaast regelt het Waterbesluit dat de Wvo

vergunn.ing ten aanzien van indirecte lozingen van rechtswege onderdeel wordt van de 

Wm-vergunning. Deze wijziging in regelgeving heeft geen gevolgen voor de beoordeling 

van de aanvraag tot verkrijging van een Wm-vergunning. 

Wat betreft de afstemming tussen beide vergunningen geldt het volgende. Uiteindelijk is de 

aangevraagde Wm-vergunning bepalend voor de activiteiten die Omrin op deze locatie mag 

ondernemen binnen de voorschriften die daaraan door het college worden gesteld. Er vindt 

in deze aanvulling van de Wm-vergunning geen verruiming plaats van de activiteiten 

waarvoor een Wm-vergunning wordt gevraagd, maar eerder (vanwege een gedeeltelijke 

in trekking) een beperking van zulke activiteiten. Het risico dat op basis van de Wm

vergunning en de daaraan ten grondslag liggende aanvraag, aan Omrin activiteiten worden 

toegestaan die gevolgen hebben voor de lozing van afvalwater, in die zin dat daaraan geen 

voorschriften zijn gesteld in de voor de lozing geldende Wm-vergunning of dat de daarbij 

gestelde lozingseisen warden overschreden, kan dan ook worden uitgesloten. 
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BESLUIT FINANCIELE 

ZEKERHEID MILIEUBEHEER 

ACTIVITEITENBESLUIT 

BREF'S 

2.2 

2.2.1 

Met ingang van 10 november 2009 is het Besluit financiele zekerheid milieubeheer 

ingetrokken. Dit heeft als gevolg dat paragraaf 16.7 van de aanvraag die ingaat op de 

materie dat uit dit besluit voortkwam niet langer relevant is. 

Met ingang van 1 januari 2010 is het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(hierna: activiteitenbesluit) op diverse punten gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen 

betrekking op activiteiten, waartoe een Wm-vergunning is aangevraagd. 

De activiteiten die Omrin voornemens is nit te uitoefenen worden getoetst aan verschillende 

BREF's: 

• Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration 

(augustus 2006) 

• Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries (augustus 2006) 

• Reference Document on Best Available Teclmiques on Emissions from Storage (juli 

2006) 

• Reference Document on Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems 

(december 2001) 

• Reference Document on Best Available Techniques on Economics and Cross-Media 

Effects (juli 2006) 

• Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (februari 

2009) 

• Reference Document on Best Available Techniques on General Principles of 

Monitoring (juli 2003) 

De enige wijziging die heeft plaatsgevonden ten aanzien van de BREF's, is dat ten tijde van 

de verlening van de vernietigde beschikking de BREF for Energy Efficiency nog niet in 

werking was getreden. Deze BREF is in februari 2009 in werking getreden. In paragraaf 2.5 

van dit deel A van de aanvulling is de toetsing aan deze BREF opgenomen als aanvulling op 

de toetsing aan de IPPC die in bijlage 6 bij deze aanvulling is opgenomen. 

WIJZIGINGEN DOOR VAN KRACHT WORDEN LAP2 

Het acceptatiebeleid van REC Harlingen is opgesteld in 2008. Op 24 december 2009 is het 

Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (hierna: LAP2) van kracht geworden. In deze 

aanvulling wordt het acceptatiebeleid van REC Harlingen tevens getoetst aan het LAP2. 

Daarnaast is op 25 maart jl. de eerste wijziging van het LAP2 in werking getreden ter 

implementatie van de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) (hierna: het 

gewijzigde LAP). Ingevolge het gewijzigde LAP2 krijgt een aantal 

afvalverbrandingsinstallaties de staties Yan 'installatie voor nuttige toepassing', kortweg Rl

status (hierna: de RI-status) '. 

R1-STATUS REC HARLINGEN 

Voor de toekenning van de Rl-status wordt de energie-efficiency formule gebruikt uit 

Bijlage II van de nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Met de daarin vermelde formule wordt 

een indicatie gegeven van de energie-efficiency van een installatie. Het resultaat geeft een 

verhouding weer tussen de netto geleverde energie en de energie inhoud van het verbrande 

' Zie onder andere: http:/ /www.lap2.nl 
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2.2.=-2 ____ _ 

Tabel 2.1 

Afvalstoffenregister REC 

Harlingen 

afval. De formule uit de kaderrichtlijn is zo toegepast dat alleen de installaties met de betere 

prestaties op energiegebied de status nuttige toepassing krijgen De grenswaarde voor het 

geven van een advies voor de Rl-status is 0,65 in het geval installaties betreft waarvoor na 

31 december 2008 een vergunning wordt afgegeven. 

Omrin heeft voor het gewijzigde LAP2, net als bijna alle exploitanten van in bedrijf en in 

aanbouw zijnde reststoffenenergiecentrales, gegevens aangeleverd over de in aanbouw 

zijnde REC in Harlingen. De voor de REC berekende energie-efficientie is aanvankclijk 

getoetst aan de grenswaarde van 0,6, omdat de Wm-vergunning v66r 1 januari 2009 was 

verleend (besluit GS van de provincie Fryslan van 16 december 2008, kenmerk 00785651). 

Op 13 januari 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de 

vergunning voor de REC vernietigd. Als gevolg daarvan is de REC als 'pm' opgenomen in 

de tabel 19.2 van het gewijzigde LAP2. De nieuw te verlenen Wm-vergunning voor de REC 

is per definitie van na 31 december 2008. Dat betekent dat de energie-efficientie van de REC 

wordt getoetst aan de grenswaarde 0,65. 

OETSING ACCEPTATlEBELE D 

Het AV I AO-IC beleid is aangepast als gevolg van het van kracht worden van LAP2. Deze is 

in bijlage 7 bij deze aanvulling opgenomen. In het LAP2 zijn wel de sectorplannen gewijzigd 

en mogelijk ook de daarin opgenomen minimum standaarden voor de bewerking en/of 

verwerking van de verschillende afvalstoffen en categorieen. In het AV I AO-IC beleid, zoals 

dat bij de aanvraag was gevoegd, is een afvalstoffenregister opgenomen van de te 

accepteren afvalstoffen en de bijbehorende Eural-code. In het kader van deze aanvulling op 

de aanvraag is het van belang te toetsen of de minimum standaard van de afvalstoffen, 

genoemd in het afvalstoffenregister, nog steeds voldoet aan het nieuwe beleid in LAP2. 

Deze toetsing is uitgevoerd door per afvalstof uit het afvalstoffenregister de minimum 

stan<laan.l lit hel LAPl le vergdijken mel de minimum standaard il1 LAP2. In onderstaande 

tabel is deze vergelijking opgenomen. 

Minimum Minimum 

Benaming afvalstof 
Eura I Sectorplan Verwerking Sectorplan Verwerking 

code LAP1 Standaard LAP2 Standaard 

LAP 1 LAP 2 

Niet onder 030104 030105( 13 Nuttig 36 Nuttig 

vallend zaagsel, hergebruik1 toepassen 1 

schaafsel, spaanders, 

hout, spaanplaat en 

fineer 

Niet elders genoemd 030199 13 Nuttig 36 Nuttig 

afval hergebruik 1 toepassen' 

Mechanisch 030307 2 Verbranden 3 Verbranden 

afgescheiden rejects 

afkomstig van de 

verpulping van papier-

en kartonafval ---
Afval van het scheiden 030308 2 Verbranden 3 Verbranden 

van voor recycling 

bestemd papier en 

karton 

Onbruikbare vezels en 030310 2 Verbranden 3 Verbranden 

door mechanische 

afscheiding verkregen 

I B02024/CEOIOJ4/00Q051 ARCADIS [ 8 



Minimum Minimum 

Benaming afvalstof 
Eura I Sectorplan Verwerking Sectorplan Verwerking 

code LAP1 Standaard LAP2 Standaard 

LAP 1 LAP 2 

vezel-, vulstof- en 

coatingslib ----
Afva/ van 040209 20 Verbranden' 5 Verbranden' 

composietmaterialen 

(geYmpregneerde textiel. 

elastomeren, 

LE._lastomeren) --
Afval van onverwerkte 040221 20 Verbranden' 5 Verbranden' 

textielvezels 

Afva/ van verwerkte 040222 20 Verbranden ' 5 Verbranden' 

textielvezels 

Niet elders genoemd 040299 20 Verbranden' 5 Verbranden' 

afva/ 

Hout 170201C 13 Nuttig 36 Nuttige 

hergebruik' toepassing' 

Niet onder 170901, 170904( 13 Verbranden 28 Verbranden 

170902 en 170903 
val/end gemengd bouw-

en s/oopafva/ 

Afva/ waarvan de 180104( 3 Verbranden 19 Verbranden 

inzameling en 

verwijdering niet zijn 

onderworpen aan 

speciale richtlijnen 

teneinde infectie 

te voorkomen (bv. 

verband, gipsverband, 

linnengoed, 

wegwerpk/edinq, luiers) 

Afval waarvan de 180203( 3 Verbranden 19 Verbranden 

inzameling en 

verwijdering niet zijn 

onderworpen aan 

speciale richtlijnen 

teneinde infectie 

te voorkomen 

Niet-gecomposteerde 190501 1 Verbranden 1 Verbranden 

fractie van huishoudelijk 

en soortge/ijk afval 

Niet elders genoemd 190599 1 Verbranden 1 Verbranden 

afval 

Digestaat van de 190604 1 Verbranden 1 Verbranden 

anaerobe behandeling 

van stedelijk afval 

Roostergoed 
-· 

190801 5 Verbranden 16 Verbranden 

Niet elders genoemd 190899 5 Verbranden 16 Verbranden 

afval 

Vast afval van primaire 190901 5 Verbranden 16 Verbranden 

filtratie en roostergoed 

Niet onder 191003 191004( 25 Thermisch 27 Verbranden 

vallende lichte fracties verwerken 

en stof 
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2.3 

Minimum Minimum 

Benaming afvalstof 
Eura I Sectorplan Verwerking Sectorplan Verwerking 

code LAP1 Standaard LAP2 Standaard 

LAP 1 LAP 2 

Andere, niet onder 191006 25 Thermisch 27 Verbranden 

191005 vallende fracties verwerken -- -
Niet onder 191206 191207( 13 Nuttig 36 Nuttig 

vallend hout hergebruik' toepassing ' 

Brandbaar afval (RDF) 191210 1 Verbranden 1 Verbranden 

Overig, niet onder 191212( 1 Verbranden 1 Verbranden 

191211 vallend afval 

(inclusief mengsels van 

materialen) van 

mechanische 

afvalverwerking 

Ni et onder 201037 200138( 13 Nuttig 36 Nuttig 

vallend hout hergebruik' toe passing 1 

Niet elders genoemde 200199 1 Verbranden 1 Verbranden 

fracties 

Overig niet biologisch 200203 1 Verbranden 1 Verbranden 

afbreekbaar afval 

Gemengd stedelijk afval 200301 1 Verbranden 1 Verbranden ---
Marktafval 200302 4 Verbranden 9 Verbranden 

Veegvuil 200303 4 Verbranden ~ Verbranden 

Grofvuil 200307 1 Verbranden 1 Verbranden 

Niet elders genoemd 200399 1 Verbranden 1 Verbranden 

stedelijk afval 
1 Deze afvalstoffen worden alleen geaccepteerd, indien nuttige toepassing elders niet mogelijk is. 

'De minimumstandaard voor niet voor hergebruik geschikt textiel geldt verbranden als vorm van 

verwijdering. 

Uit de vergelijking in tabel 1.3 blijkt dat de minimum standaarden voor de te accepteren 

afvalstoffen zijn gewijzigd. Het acceptatiebeleid is hierop aangepast: afvalstoffen waarvoor 

het LAP2 nuttig toepassing definieert als Minimumstandaard, zullen alleen worden 

geaccepteerd wanneer nuttige toepassing (recovery) in de praktijk (bijvoorbeeld om 

technische redenen, door vervuiling) niet mogelijk is of alleen tegen hoge kosten. 

Op het moment dat REC de Rl-status krijgt wordt deze feitelijk aangemerkt als nuttige 

toepassing. Op basis van Omrin's eigen beleid wordt in deze situatie voor afvalstromen 

waarvoor dat (kosten)technisch haalbaar is desondanks de voorkeur gegeven 

aan producthergebruik of materiaalhergebruik boven energetische toepassing. Alleen 

wanneer de twee eerstgenoemde vormen van nuttige toepassing niet mogelijk blijken, 

zullen afvalstromen voor verbranding worden geaccepteerd. 

ACTUALISATIE MER 

Het college heeft Omrin verzocht te onderzoeken of het milieueffectrapport (hierna: het 

MER) dat in 2007 is opgesteld actualisatie behoeft in het kader van de opnieuw af te geven 

milieuvergunning. Omrin is van mening dater op dit moment geen aanleiding bestaat het 

MER te actualiseren. Hiertoe kan op het volgende worden gewezen. 
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GEEN ACTUALISATIE MER 

NODIG 

2.4 

Het is \'aste rechtspraak van de Afdeling dat het tijdstip waarop een MER is opgesteld op 

zichzelf geen reden kan zijn dat het MER niet ten grondslag mag liggen aan een besluit. ' Er 

mogen echter geen aanmerkelijke wijzigingen zijn in de omstandigheden waaryan tijdens 

het opstellen van het MER is uitgegaan (art. 7.27, lid 2 Wm). De vraag staat centraal of de 

benodigde informatie nog steeds aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te 

geven bij de besluitvorming. 

In onderhavig geval is de REC waarvoor een Wm-vergunning wordt aangevraagd in het 

MER opgenomen als voorkeursalternatief. Namelijk een reststoffenenergiecentrale met 

toepassing van een droge rookgasreiniging in combinatie met toepassing van SCR, een 

schoorsteen van 44 meter en hogere stoomparameters (460 "C, 87 bar). Er is sinds de 

uitspraak van 13 januari 2010 geen wijziging opgetreden in de uih·oering van de installatie, 

waarvoor een Wm-vergunning is gevraagd en die is vervat in het voorkeursalternatief van 

het MER dat ten behoeve van de aanvraag is opgesteld. 

Evenmin brengt deze aanvulling verandering in de vvijze van uitvoering van de installatie in 

die zin dat de beschrijving van de milieueffecten in het MER niet meer toereikend zou zijn. 

Na de uitspraak, waarin het besluit tot verlening van de Wm-vergunning is vernietigd, 

hebben verschillende (actualiserende) onderzoeken van milieueffecten plaatsgevonden. Uit 

het geuronderzoek (bijlage 12 van deze aanvulling) en het luchtonderzoek (bijlage 8 van 

deze aanvulling) blijkt dat de contouren welisvvaar anders !open maar dit leidt niet tot 

andere conclusies dan zoals beschreven in het MER. 

Ten aanzien van lichthinder wordt in het MER beschreven dater niet wordt verwacht dat 

het licht over de zeedijk naar de Waddenzee zal uitstralen. Uit het lichthinderonderzoek van 

februari 2010 (bijlage 15 van deze aanvulling) blijkt dat deze effecten op de Waddenzee 

inderdaad niet plaatsvinden. De effecten pakken daardoor niet ongunstiger uit clan 

omschreven in bet MER. 

Daarnaast is er ten aanzien van bodem op 10 maart 2009 een nulsituatie bodemonderzoek 

uitgevoerd (zie bijlage 13 van deze aanvulling) en is er een bodemrisicodocument (zie 

bijlage 14 van deze aanvulling) opgesteld. Uit deze onderzoeken blijkt niet dat de effecten 

op de bod em ongunstiger zijn clan zoals beschreven in het MER. 

Op basis van bovenstaande concluderen wij dat de effecten zoals beschreven in het MER 

nog steeds representatief zijn voor wat betreft het weergeven \'an de milieugevolgen van de 

REC op de omgeving. Omdat de actualisatie van deze onderzoeken geen conseguentie heeft 

voor de inzichtelijkheid van de milieueffecten is er geen noodzaak het MER te actualiseren. 

TOETSING AAN BESTEMMINGSPLAN 

De aanvraag voor een Wm-vergunning kan ingevolge artikel 8.10 lid 3 Wm worden 

geweigerd indien door verlening ervan strijd zou ontstaan met het bestemmingsplan. Voor 

de REC is reeds op 18 maart 2009 een bouwvergunning verleend door het College van 

Burgemeester en Wethouders van Harlingen (bijlage 19) In het kader van deze 

bouwvergunning\·erlening is uiteraard getoetst of de REC voldoet aan het 

bestemmingsplan, inbegrepen de bepalingen die daarin zijn opgenomen omtrent 

'Zic bijrnorbecld ABRvS 3 decembcr 2008, zaaknummer 200703693 / 1 -Tweedc Coentunnel, 

Amsterdam. 
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2.5 

z ehav ng b(lnd •nheid. In vo rni>l le bouwv'rgunnin~ wurdt in dit ,, rband door de 

gcmeen tc HarliJ1gen ovcrwogen dat am1 de voorwaard · van zechavcngcbnndcmheid wordt 

voldaan. T rzak · word t in de bouwvergunning verwezen naar een brief van 25 februari 

200 van mrin aa n het o.llege van Burg meester en Wethoud rs va n Harl ingen, waarin 

de zeehavengebondenheid van de RE wo rdl nderbouwd (zie bijlag • 22). Omrin meent 

dilt gelet op .het vor n. l<land donr de ve rlen iJ1g van de Wm-vcrgu nning geen stTijd met het 

b .o;tf'm mingi;p lnn ann d ord kan z ijn . 

BREF ENERGY EFFICIENCY 

D BRE energ 1 fficiency, d.d. februa ri 2009 (Reference Document on Best Avai lable 

chniques for Energ)' .•fficiency) be chrijft de be t b ·chikbare t · hnieken <1an de hand v<in 

nergie efficiency, energiemanagemenl ystemen n b ·p;iring ·techn ieken p r type 

· n 'f •i omzetring. 

In onderstaande tabel i · deze BREF ingevu ld. 
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2 

4/4 

5 

6 

7 

8 

9 

lnvoeren van een energiemanagement systeem met: 

a. commitment vanuit management niveau 

b. beleid op het gebied van energie- efficientie 

c. doelen en richtlijnen 

d. toetsen van energieprestatie indicatoren en maatregelen hierop vaststellen 

Het continu minimaliseren van de milieueffecten door het integraal plannen 

van acties en investeringen voor de korte- en (middel)lange termijn 

Het uitvoeren van een audit t.b.v. het identificeren van installatieaspecten die 

de energie-efficientie be·1nvloeden 

Het gebruiken van geschikte hulpmiddelen of methoden voor het identificeren 

en kwantificeren van energieoptimalisaties, zoals energiemodellen en -

balansen 

Energieterugwinning binnen de installatie, tussen systemen binnen de 

installatie en/of met andere oartiien 

Het optimaliseren van energie-efficientie door het toepassen van een 

systeembenadering voor energiemanagement binnen de installatie. Systemen 

die kunnen worden bekeken zijn : verwarmings- en koelsystemen, motoren en 

verlichtin 

Het vaststellen van energie-efficiente indicatoren 

Het systematisch en regelmatig vergelijkingen maken met de sector 

(benchmarking) 

Van 

toepassing bij 

bestaande 

installaties, of 

verbouwin 
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x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Omrin heeft een IS0-9001, IS0-14001 en OHSAS-

18001 gecertificeerd kwaliteits- , milieu- en arbo 

managementsysteem. Beleid en doelen m.b.t. 

energie efficientie maken hier deel van uit. De REC 

zal ook voor de drie normen warden gecertificeerd 

en conformeren aan dit beleid . 

Maakt onderdeel van het managementsysteem, 

waarin op jaarbasis de plannen warden gemaakt, 

uitgevoerd, geevalueerd en aangepast (Plan-Do

Check-Act 

Niet van toepassing op nieuwe locaties 

Voor de gehele installatie warden in het 

besturingssysteem (DCS) alle energiestromen in 

kaart gebracht Deze informatie wordt gebruikt voor 

het ootimaliseren van de eneraie-efficienc •. 

Geproduceerde energie wordt geleverd aan derden 

en het ooenbare net (elektriciteit). 

Onderdeel managementsysteem 

Deze warden vastgesteld in het 

manaaementsvsteem. 

Binnen de sector wordt niet op regelmatige basis 

een benchmark uitgevoerd. REC zal wel ze lf binnen 

de methodiek van het manaaementsvsteem de 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22-23 

Het optimaliseren van energie-efficientie bij het plannen/ontwerpen van een 

rade 

Het optimaliseren van het energieverbruik tussen meer dan een proces of 

systeem, binnen de installatie of met een derde partij 

Het eneraie-efficientie oroaramma bliiven stimuleren en onderhouden 

Het onderhouden van kennis en ervaring in energie-efficiente en energie 

verbru ikssvstemen 

Een effectieve controle van processen 

Het onderhouden van installaties ter ootimalisatie van eneraie-efficientie 

Het opstellen en onderhouden van procedures voor het monitoren en meten 

van belangrijke werkzaamheden en activiteiten die een significante invloed op 

eneraie-efficientie hebben 

Het ootimaliseren van eneraie-efficientie bii verbrandin 

Voor stoomsystemen het optimaliseren van energie-efficientie door goed 

onderhoud en schoonhouden 

Voor warmteterugwinning het onderhouden van de efficientie van 

warmtewisselaars door het periodiek monitoren van de efficientie en het 

voorkomen en verwiideren van verontreiniainaen 

Het zoeken naar mogelijkheden voor warmtekrachtkoppel ing 

Het controleren van de energievoorziening op hoge voltages (harmonics) en 

het toepassen van filters wanneer noodzakelijk, zoals bij gelijkrichters, 

booaovens, lasmaterieel , computers , etc. 

Onderzoek 

mogelijkheden I 

in combinatie 

met derden 
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x 
-

x 
-
x 

x 
-
x 
-
x 

x 

-
x 

x 
-

x 

x 

Energie efficientie maakt altijd onderdeel uit van het 

ontwerp van nieuwe installaties 

Er vindt samenwerking/overleg plaats met derden 

op het industrieterrein en een kassengebied voor 

eneraieleverina (restwarmte 

Onderdeel van het manaaementsvsteem 

Onderdeel van het trainingsprogramma voor 

ooerators van de installatie 

Onderdeel van het managementsysteem 

Onderdeel onderhouds- en insoectieolan 

Onderdeel van het managementsysteem 

Zie toetsina BREF afvalverbrandin 

Onderdeel van het onderhoudsplan 

Onderdeel van het onderhoudsplan 

Er vindt samenwerking plaats met derden op het 

industrieterrein voor energielevering (is de basis van 

het project) 

Niet van toeoassin 

Niet van toepassing 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

Het optimaliseren van elektrische motoren 

Voor persluchtsystemen het toepassen van onder andere keeling, filtering , 

regelbare compressoren , gebruik van restwarmte, gebruik van externe 

koellucht als in name, buffertanks bij plaatsen waar veel fluctuatie in de vraag 

is en voorkom lekkaaes 

Voor pompsystemen onder andere het voorkomen van overdimensionering, 

gebruik van regelbare pompen, tijdig onderhoud, minimaliseren van kleppen 

en afsluiters, minimaliseer het aantal bochten in leidingwerk en voorkom een 

te kleine diameter van de leidin 

Het optimaliseren van verwarmings-, ventilatie- en koelsystemen door het 

toepassen van technieken zoals optimalisatie ventilatie op de inname zijde, 

ebruik ventilatoren met hoae efficienc 

Het optimaliseren van kunstmatige verlichting door onder andere 

onderzoeken van de lichtvraag, afstemmen van de lampen op de lichtvraag, 

gebruik 

Voor droog-, scheidings- en concentratieprocessen door onder andere het 
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x 

x 

x 

x 

x 

In het ontwerp van de installatie zijn de vermogens 

van de elektromotoren aangepast aan de 

gevraagde vermogens van de aan te drijven 

machines. 

Is onderdeel van het ontwerp en het 

onderhoudsplan 

Is onderdeel van het ontwerp en het 

onderhoudsplan 

Er worden energiezuinige ventilatoren toegepast en 

de verwarming van de gebouwen wordt primair 

uitaevoerd met de restwarmte van de roosterkoelin 

Er is een lichtplan opgesteld voor de 

buitenverlichting en in het gebouw zijn 

verlichtingsniveaus mogelijk, waarbij de 

verlichtingssterkte kan worden aangepast aan de 

situatie 

Niet van toepassing 



3.1 

Tabel 3.2 

Onderscheid aanvraag vs 

beschikking 

emissiegrenswaarden HCI en 

SO;tc!Jg~middetde)---

Tabel 3.3 

Schoorsteenemissies 

iengevolge van de REC van HCI 

en 502 

3.2 

HOOFDSTUK 

502 en HCI 

In de vemietigde milieuvergunning zijn door GS de daggemiddelde grenswaarden voor 

HCl (zoutzuur) en SO, (zwaveldioxide) opgenomen, die na het eerste jaar lager zijn dan de 

door Omrin aangevraagde grenswaarden. In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van 

de relevante voor- en nadelen van deze verscherping en wordt een conclusie getrokken over 

de wenselijkheid van deze aanscherping van de milieuvergunning. 

EMISSIEGRENSWAARDEN 

In de onderstaande tabel warden de aangevraagde daggemiddelde emissiegrenswaarden 

voor HCl (zoutzuur) en SO, (zwaveldioxide) en de eerder vergunde daggemiddelde 

emissiegrenswaarden gegeven. 

Component Eenheid Aangevraagd 
Vernietigde definitieve beschikking 

(00785651) 

Zoutzuur (HCI) mg/Nm' <8 <5 
Zwaveldioxide mg/Nm' <40 <20 
(50,) 

In de volgende tabel warden de aangevraagde en verwachte schoorsteenemissies aan HCl 

en SO, tengevolge van de REC weergegeven, in relatie tot de vigerende 

emissiegrenswaarden uit BV A en de prestatieniveaus voor BBT, zoals vastgelegd in de BREF 

Afvalverbranding (Waste Incineration). 

Parameters 

Zoutzuur (HCI) 

Zwaveldioxide 

(SO) 

BVA-eis 

(mg/Nm ') 

10 

50 

IPPC-criteria 

o.b.v. BREF-WI 

(referentie-

document 

afvalver-

branding) 

(mg/Nm') ' 

1 -8 

1 -40 

Aangevraagde Vergunningwaarden 

daggemiddelde jaargemiddelde jaargemiddelde 

em issieconcentratie emissie- emissie 

(tijdens 1"• jaar en concentratie concentraties 

daarna) (na een jaar) (eerste jaar) 

(mg/Nm ')' (mg/Nm') (mg/N m') 

<8 5 8 

< 40 10 25 

Uitgedrukt als mg/Nm bij 11 % zuurstof en droog en als daggemiddelde. 

ACHTERGROND AANGEVRAAGDE EMISSlEGRENSWAARDEN 

De aangevraagde daggemiddelde grenswaarden zijn gebaseerd op BVA / IPPC vereisten, 

rekening houdend met de verwachte (normale) fluctuaties in de samenstelling van het afval, 

met name de gehalten chloor/chloride en zwavel. 
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3.3 

EXTRA 

NATRIUMBICARBONAAT 

EXTRA 

RGR-RESIDU 

Tabel 3.4 

Extra aanvoer van NaHC03 en 

afvoer van RGR-residu 

Tabel 3.5 

Emissies van transport: 

gegevens in g/ton-km zijn 

gebaseerd op een rit van een 

vrachtauto met bulk transport 

van >20t op lange afstand 

(>150 km)3 

Het verlagen van de daggemiddelde emissiegrenswaarden leidt tot additionele kosten en 

een additionele milieu-impact. Tegelijkertijd is onduidelijk of en in welke mate het verlagen 

van de daggemiddelde emissiegrenswaarden op jaarbasis leidt tot een verminderde 

emissievracht. Deze aspecten zijn onderstaand gespecificeerd. 

M~ERKOSTEN EN ADDITIONE~~_l\/IJLIEU-IMPACT 

Om aan de verdergaande eisen met betrekking tot SO, en HCI te voldoen dient een extra 

hoeveelheid natriumbicarbonaat (NaHCO) aan het proces te worden toegevoegd. Deze 

extra hoeveelheid wordt geschat op 500 ton/jaar. De NaHCO, wordt geleverd in 

vrachtauto's van 25 ton vanuit de productielocatie van Solvay te Rheinberg (Duitsland), op 

een rijafstand van circa 265 kilometer van de locatie. De kosten hiervan bedragen 230 €/ton 

inclusief transport (Tabel 3.4). 

Daarnaast dient ook een extra hoeveelheid RGR-residu te worden afgevoerd. Deze extra 

hoeveelheid wordt geschat op 600 ton/jaar. Het RGR-residu wordt in vrachtauto's van 

eveneens 25 ton naar K+S Entsorgung te Hattorf (Duitsland) gebracht, op een rijafstand van 

circa 490 kilometer van de locatie. De kosten hiervan bedragen 110 €/ton inclusief transport 

(Tabel 3.4). Het RGR-residu wordt in Duitsland gebruikt als vulstof voor zoutmijnen. 

Kenmerk Eenheid NaHCO, RGR-residu 

Extra hoeveelheid aan/af te voeren ton/jaar 500 600 

Transportlading per rit ton/rit 25 25 

Transportafstand per rit km/rit 265 490 

Aantal extra ritten per jaar aantal/jaar 20 24 

Extra transportlading x afstand ton-km/jaar 132.500 294.000 

Kosten per ton (inclusief transport) €/ton 230 110 

Extra kosten per jaar (inclusief transport) €/jaar 115.000 66.000 

Bij de aanvoer van de extra hoeveelheid NaHCO, en afvoer van de extra hoeveelheid RGR

residu worden naast fijn stof ook verzurende stoffen uitgestoten. Dit betreft vooral SO, en 

NO,. Uitgaande van de emissiefactoren in Tabel 3.5 bedraagt deze uitstoot maximaal een 

kleine 10.000 zeq/jaar. 

so, NO, 

Emissie-eenheid Min Max Min Max 

Emissies in g/ton-km 0,056 0,080 0,62 0,84 

Emissies in zeq/ton-km 0,002 0,003 0,014 0,019 

Emissies in zeq/jaar voor extra transport Omrin 748 1.068 6.003 8.133 

Naast extra transport is ook sprake van extra productie van NaHCOr Ook hierbij worden 

verzurende stoffen uitgestoten. Een inschatting van deze uitstoot kan word en gemaakt door 

te kijken naar de productie van natriumcarbonaat (Na,CO,), wat bij Solvay als primaire 

input dient voor de productie van NaHCO,'. Bij de productie van 1 ton Na,CO, komt 

gemiddeld 0,55 kg NH, vrij. Op een schaal van 500 ton/jaar komt dit neer op 16.170 

zuurequivalenten/jaar. Rekening houdend met een range tot 1,5 kg NH/ton Na,CO, kan 

'CE Delft (2008) - STREAM: Studie naar Transport Emissies van Alie Modaliteiten 

'Solvay (2010) - Sodium bicarbonate production process on www.solvaybicar.com 

I 8020241CEOCOJ4100005 l ARCADIS 117 



dit rcsultaat oplopcn tot 44.1000 zuurequi,·uJcnten/jaar. NO, en SO, emissies zijn relatief 

klein '. 

Het vcrlngen "·an de daggemiddelde grenswaardc vermindert de flcxibiliteil om rclaticf 

hogc Jai;wmHden le compenscren met relaticf loge dagwaarden, rnet andere \·voorden er 

zu llcn van dag tot dag minder fluctuaties in de gerealisccrde emiss ie~ kunnen optredcn. 

Echter, gemiddeld over hct jaar zullen de.geH:clli:.ccrJc e1J1i::.:.il!l> i11 licidc gevaUen mocten 

voldoen aan de (ongewijzigdc) jaargemiddeldc grenswaarde. Met andere woorden het is 

zeer de vraag of en in wclkc mate een lagere daggemiddelde grenswaarde ook 

daadwerkelijk leidt tot ecn lagere jaarlijkse emissicvracht. 

3.4. ________ CONCLUSIE 

Ornrin concludeert dat cen vcrscherping van de daggentlddelde grenswaarden onwensclijk 

is, vanwege de meerkosten en de indfrecte milieunadelen die dit met zich meebrengt, terwijl 

de reductie van de jaarlijksc em issievracht die hicrdoor optreedt, onduideli jk is. 

• ESAPA (200-~) - IPPC l:IAT Reference document: lnrge volu1m:-solid inorganic chemicals family 

Jlroct!s~ BR6P for soda ash 

EMEi' /EEA (2009) - EM EP I !ZhA emission in\'cntory ~uidcbook 2009: 2.A.4 Sod.1 .t~h production .md 
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SAM EN HANG 

HOOFDSTUK 

Verspreidingsberekening 

Ten aanzien van de verspreidingsberekening van de rookgassen overweegt de Afdeling in 

haar uitspraak van 13 januari 2010 dat het Nieuw Nationaal Model (hierna: het NNM) niet 

gevalideerd is voor berekeningen boven de Waddenzee. Evenmin is rekening gehouden met 

de invloed van de wind turbine op de verspreiding van de rookgassen en met het ketelhuis 

met een hoogte van 44 meter. Ten slotte is onvoldoende duidelijk of de berekende immissies 

altijd de worstcase situatie weergeven. 

De resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 8) en het geuronderzoek (bijlage 12) 

LUCHTRAPPORTEN ARCADIS gelden als berekeningen, waarbij geen rekening gehouden is met de invloed van de 

EN KEMA EN GEURRAPPORT windturbine. Deze berekeningen gelden dus voor de situatie waarin de windturbine stil 

staat of de wind niet in de lijn van de schoorsteen en wind turbine waait. 

4. 

De resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek met de invloed van de wind turbine staan in 

het rapport van KEMA (bijlage bij het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 8)) en worden 

tevens toegelicht in hoofdstuk 8 van het luchtkwaliteitsonderzoek. Voorts zijn de resultaten 

van het geuronderzoek met de invloed van de windturbine beschreven in het rapport van 

KEMA. Het rapport van KEMA maakt dus de effecten van de windmolen inzichtelijk voor 

de componenten die in het luchtkwaliteitonderzoek zijn onderzocht en voor geur. 

LUCHTKWALITEITO DERZOEK 

Omrin heeft opnieuw een luchtkwaliteitonderzoek laten uitvoeren, waarin deze 

berekeningen aan de orde komen. Het rapport met het luchtkwaliteitonderzoek is 

opgenomen in bijlage 8 van deze aanvulling en client ter vervanging van het eerder 

ingediende luchtonderzoek van Pro Monitoring B.V. In het onderzoek is rekening gehouden 

met de nieuwe inzichten wat betreft de meest recente emissiefactoren (van transport), de 

achtergrondconcentraties, het rekenmodel en invoerparameters. 

Bij ingebruikname van de installatie zal het te verbranden afval volledig worden 

aangevoerd per vrachtwagens en zullen ook de reststoffen per vrachtwagen worden 
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afgevoerd. Binnen een jaar na ingebruikname is de verwachting dat 50% van het te 

verbranden afval wordt aangevoerd per schip en dat de bodemas geheel wordt afgevoerd 

per schip. Er warden in het onderzoek daarom twee scenario's onderscheiden voor 

verkeersemissies ten gevolge van de aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van bodemas: 

Scenario A: aanvoer afval, 100% door middel van vrachtauto's en afvoer bodemas, 

100% door vrachtauto's; 

Scenario B: aanvoer afval, 50'1o per vrachtauto en 50% per schip en afvoer bodemas, 

100% per schip. 

Gedurende de imegelperiode (eerste jaar) van de installatie worden voor enkele 

componenten hogere emissie-eisen aangevraagd (zie hoofdstuk 7 van deel B van deze 

aanvulling). De berekeningen zijn uitgevoerd voor het eerste jaar (inregelperiode van de 

installatie) en een jaar daarna. Alle berekeningen zijn uitgevoerd met het referentiejaar 2011. 

In deze berekeningen is geen rekeni:ng gehouden met de effecten van de wind turbine en 

gelden wanneer de wind turbine stil staat. De effecten van de wind turbine op de 

verspreidingsberekeningen zijn onderzocht door KEMA. 

~4=. ,,__ ______ __,_NLEUW NATLONAAL l)/19D_EL 

4.3 

In het NNM zijn vijf ruwheidstypen (meest voorkomend in Nederland) gedefinieerd (open 

(0,03 m) t/m gesloten (1,0 m)). Voor luchtverspreidingsberekeningen is een immissiegebied 

van 4 x 4 km beschouwd. Voor dit gebied is een ruwheidslengte van 0,077 m berekend op 

basis van de ruwheidskaart van het KNMI. De ruwheidskaart van lwt KNMI houdt geen 

rekening met toekomstige ontwikkelingen, verdere invulling van het industrieterrein, zoals 

StAB heeft opgemerkt. Wanneer het industrieterrein verder wordt ingevuld, zal de 

ruwheidslengte op hel induslrielel'l'eiu ven.ler toenemen. Volgens de handreiking NNM is 

voor een industrieterrein veelal een ruwheidslengte van 1 m van toepassing. Een 

ruwheidslengte van 1 mis tevens de hoogst mogelijke ruwheidslengte in het rekenmodel. 

Voor berekeningen boven zee geldt een ruwheidslengte van 0,0002 m volgens de 

handreiking NNM. Het NNM is niet geschikt en ook niet gevalideerd voor berekeningen 

boven zee. StAB zegt in haar ad vies dat door een aangepaste ruwheidslengte een 

benadering kan worden verkregen. In het rekenmodel is een ruwheidslengte van 0,03 het 

laagst mogelijke. Een ruwheidslengte van 0,03 mis niet mogelijk in combinatie met 

gebouwsinvloed, omdat een ruwheidslengte van 0,03 m voor vlak land met geringe 

obstakels geldt. Een ruwheidslengte van 0,077 min combinatie met gebouwsinvloed kan 

beschouwd worden als conservatief voor berekeningen boven zee'' . In dit onderzoek zijn de 

verspreidingsberekeningen met twee ruwheidslengten uitgevoerd: 0,077111 en 1,0 m. 

GEBOUWINVLOED 

De diverse gebouwen kunnen niet afzonderlijk worden gemodelleerd. Voor iedere hron kan 

een gebouw met een hoogte warden gemodelleerd. Bij de gebouwroutine is gesteld dat 

bronnen die meer dan 2 a 3 maal de gebouwhoogte zijn, niet door het gebouw bemvloed 

worden. Als gebouwdimensies is 42 x 159 x 38 m (bx l x h) gehanteerd. Het gebouw bestaat 

namelijk uit verschillende delen. Het laagste dee! (ongeveer 11 m) bemvloedt het 

"Volgens artikel 5.19 uit de Wm hoeven de concentraties boven zee niet getoetst te warden. 
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4.4 

4.5 

pluimgedrag zeker niet (verhouding schoorsteenhoogte/ gebouwhoogte >2 a 3). Van de 

andere delen van het gebouw is niet uitgesloten dat deze het pluimgedrag wel bei'nvloeden. 

Daarom zal daar rekening mee gehouden worden. Het eerste gebouwdeel is 31 m hoog en 

het volgende dee! 44 m, het derde dee) is 36 m hoog. Het model rekent met 1 hoogte; 

daarom worden voor het vervangend gebouw de genoemde dimensies genomen. DaaTmee 

wordt aan de voorzichtige kant gerekend; een te laag gebouw maakt dat de 

pluimbeinvloeding en daarmee de concentraties warden onderschat; een te hoog gebouw 

maakt dat het verdunnend effect van het gebouw op de lage bronnen wordt overschat. Door 

het gebouwdeel van 31 m hoger te nemen dan in werkelijkheid, wordt een conservatieve 

aanpak nagestreefd voor de pluimbei'nvloeding bij de schoorsteen. De keus van 38 mis 

ingegeven door de gemiddelde waarde te nemen van de twee eerste, hoogste gebouwdelen 

44 en 31 m. Op deze wijze wordt de gebouwinvloed op de lagere bronnen optimaal 

meegenomen . 

INVLOED WADDENDIJK 

Daarnaast merkt de StAB in haar rapport op dat de invloed van de Waddendijk niet is 

meegenomen in de berekeningen. Uit het opnieuw uitgevoerde onderzoek blijkt dat gelet op 

de afstand tussen de emissiebronnen en de dijk en de hoogte van de schoorsteen ten opzicht 

van de dijkhoogte, de invloed van de dijk verwaarloosbaar zal zijn. De gehanteerde 

gebouwinvloed en de hogere ruwheidslengte van lm zijn in dit geval meiatgevend voor de 

verspreidingsberekeningen. 

EFFECTEN WINDMOLEN 

Ten noorden van de schoorsteen staan twee wind turbines, elk met een rotorhoogte van 55 m 

en een bleidlengte van 27,5 m. De mate vein invloed is afheinkelijk van de windrichting en de 

windsnelheid. Het NNM voorziet niet in de invloed van wind turbines. De effecten van 

wind turbine op de verspreidingsberekeningen zijn onderzocht in het rapport van KEMA. 

KEMA heeft een rekenmethodiek (het zogenaamde zogmodel) ontwikkeld waarbij rekening 

wordt gehouden met het effect van de wind turbines. 

Er is voldoende kennis beschikbaar om het zogmodel met het NNM7 te combineren. Het 

zogmodel is overigens mede gebaseerd op vele windtunnelexperimenten. Deze benadering 

geeft de zekerheid dat de vraag beantwoord zal warden in hoeverre er be'invloeding 

optreedt. Meer gedetailleerde berekeningen (bijvoorbeeld met computational fluid 

dynamics: CFD-technieken) of windtunnelmetingen voegen weinig toe. Het is te alien tijde 

noodzakelijk een model als het NNM toe te passen om jaargemiddelden en percentielen te 

berekenen: dit is met CFO of windtunnelexperimenten niet mogelijk, die geven alleen meer 

inzicht in het verspreidingsgedrag onder complexe omsteindigheden. Dit inzicht is aanwezig 

in het zogmodel. Met het NNM model wordt bovendien de verstoring vein de grenslaeig 

meeberekend, hetgeen in een wind tunnel ook zeer lastig is te realiseren. 

'Erbrink, 1995. Turbulent Diffusion from Tall Stacks. The use of advanced boundary layer 

meteorologica l parameters in the Gaussian dispersion model "STACKS", Academisch 

proefschrift, April 1995, 228 pp. 
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Het zogmodel is door VROM/RIVM geevalueerd en als bruikbaar aangemerkt ingeval aan 

de volgende voorwacirden is voldaan(zie bijlage 23: Beschikking KEMA Stack+ voor 

windmolens): 

1. de uitlaat van de schoorsteen waaraan gerekend wordt is niet meer dan 25 meter lager 

dan de windmolen waardoor de pluim wordt bei:nvloedt; 

2. elk van de windmolens waarvoor het zogmodel wordt toegepast staat zo ver van de 

schoorstecn di:lt de pluim slechts in een kleine vvindhoek wordt be'inv loedt; 

3. de achtergrondconcentraties zijn dusdanig laag dat, zelfs als de concentratiebijdrage van 

de schoorsteen met 50% wordt onderschat, de totale concentraties nog steeds aan de 

relevante grenswaarden voldoen. Hierbij kan rekening worden gehouden met de locaties 

waar wettelijk gezien niet behoeft te warden getoetst (toepasbaarheid en blootstelling). 

Onderhavig geval voldoet aan deze voorwaarden. 

Ad 1). De schoorsteen is 44 men de ashoogte van de windturbine is 55 m. 

Ad 2). Het begrip "klein" behoeft nadere invulling. De windmolens staan op 95, 

respectievelijk 295 m afstand van de schoorsteen. De goedkeuring van de minister heeft 

betrekking op de Fibroned situatie (KEMA, 2009), waar een windturbine met een rotor van 

90 mop een afstand van 100 m van de schoorsteen staat. In het onderhavige geval gaat het 

om een rotordiameter van 55 m, die dus bij een kleinere windhoek wordt aangestreken. 

Ad 3). Aile achtergrondconcentraties zijn in de onderhavige locatie laag te noemen: geur 

heeft geen achtergrond; N02 en PM 10 (de meest kritische stoffen in het Nederlandse 

luchtkwaliteitsbeleid) achtergrondconcentraties zijn minstens 20 ug/m3 onder de 

grenswaarde. De bronbijdragen aan de concentraties zijn zonder meer laag te noemen; in 

eventuele gevallen waarin hierover twijfel zou kunnen bestaan, is juist dil<lrnm steeds 

conservatief gerekend, conform de beschikking van de minister van VROM. 

Ilovenslaande geefl d<:Hl dal !tet gebruik van een model te prefereren is boven 

windtunnelonderzoek. De berekeningen van KEMA zijn opgenomen als bijlage van het 

luchtkwaliteitonderzoek (bijlage 8 bij deze aanvulling). 

RESULT ATEN 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat door de gebouwinvloed de hoogste concentratie nabij 

de REC optreden. Een lagere ruwheidslengte heeft in dit onderzoek een gunstig effect op de 

immissieresultaten. Uit de immissiecontouren blijkt dat door de indoed van windturbine de 

contouren ten noorden van de windturbine grater zijn. Uit de resultaten bij de woningen 

blijkt dat in de situatie zonder windturbine (windsne!heid lager dan 3,5 m/s) de hoogste 

immissies bij de woning ten noordoosten van de REC optreden vanwege de heersende 

windrichting uit zuidwest in Nederland. In de situatie met windturbine treden de hoogste 

immissies op bij de woning ten noorden van de REC. In zuidelijke richting blijkt dat in 

situatie met wind turbine de concentraties aanzienlijk lager zijn. 

In dit onderzoek zijn de componenten uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (N0
2
, 

PM'"' SO,, CO en Cd) getoetst vanaf de terreingrens van de REC. Overige componenten zijn 

getoets t bij de meest dichtbijgelegen woningen rondom het industrieterrein Industriehaven. 

Alle componenten en alle onderzochte situaties (ruwheidslengte 0,077 en 1,0 m en de 

situatie met en zonder wind turbine) voldoen aan de gestelde normen. Dit geldt zowel voor 

het eerste jaar als voor de jaren daarna . 
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=4 -'-'. 7 _______ __,,DEPO_~ITIEBEREKENING OP DE WAD.Q.El\iZEE 

Tabel 4.6 

Overzicht maximale 

depositiewaarden in 

Waddenzee 

Hoewel niet noodzakelijk in het kader van een Wm-vergunning zijn op verzoek van het 

college in het luchtkwaliteitonderzoek ook depositieberekeningen op de Waddenzee 

meegenomen. Naast het berekenen van de immissiesituatie in de omgeving van de REC is 

ook de depositie van de verzurende en vermestende componenten NO" NH,, SO, en HF 

berekend. Ook voor de depositieberekeningen is gebruik gemaakt van de pc-applicatie 

KEMA STACKS versie 2009.1. 

De depositie is vooral ter plaatse van beschermde natuurgebieden van belang (Zoals 

Waddenzee). De depositieberekeningen zijn uitgevoerd voor een gebied van circa 18x18 km. 

De depositieberekeningen zijn zonder gebouwinvloed uitgevoerd. Het is niet mogelijk om 

depositie te berekenen in combinatie met gebouwinvloed. Voor de depositieberekeningen is 

uitgegaan van de laagst mogelijk ruwheidslengte (Z0) van 0,03 m. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de maximaal optredende 

depositiewaarde in de Waddenzee. 

Coordinaten Eenheid 
Maximaal 

Component 
depositie 

x y 

N-depositie: 

NO, (scenario B) 158000 579800 mol/ha/jaar 1 

NH, 157600 578600 mol/ha/jaar 8 

Totaal N=NO.+NH, 157600 578600 mol/ha/jaar 9 --
50,-depositie 158000 579800 mol/ha/jaar 1 

HF-depositie 157600 578600 mol/ha/jaar 0,2 
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5.1 

5.1.1 

HOOFDSTUK 

Geur 

De Afdeling oordeelt in haar uitspraak dat het geuronderzoek bij de aanvraag onvoldoende 

toereikend is. Zij overweegt hiertoe dat niet blijkt dat in de opslagbunker onderdruk heerst 

en dat de buitenopslag van materialen niet is meegenomen als geurbron en dat het 

onderzoek uitgaat van 700 uur stilstand van de installatie, terwijl de aanvraag uitgaat van 

760 uur. 

Omrin heeft het geuronderzoek opnieuw laten uitvoeren. Dit geurrapport is bijgevoegd in 

bijlage 12 bij deze aanvulling en dient ter vervanging van het eerder ingediende 

geuronderzoek in de rapportage van Pro Monitoring B.V. 

In het nieuwe geuronderzoek zijn, net als bij de verspreidingsberekeningen voor rookgassen 

(zie hoofdstuk 4), berekeningen uitgevoerd voor 2 ruwheidslengtes
8
, een lage 

ruwheidslengte van 0,077 men een hoge ruwheidslengte van 1 m. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat 1 m de hoogste ruwheidslengte is waar het model mee kan rekenen . Dit moet 

dan ook worden opgevat als een worstcase scenario voor de toekomstige situatie waarin de 

omgeving sterker bebouwd wordt. 

GEURBRONNEN 

In de oorspronkelijke aanvraag warden de bunker bij stilstand van de installatie, de 

schoorsteen en de bodemas (vers product) als geurbron genoemd. In het opnieuw 

uitgevoerde geuronderzoek en in deze aanvulling wordt daarnaast ook de buitenopslag van 

bodemas meegenomen. De geuremissie waarden voor de bunker, de schoorsteen en de 

bodemas
9 

zijn conservatief gekozen waarden. 

AFV~L6_UNKER GEDURENDE WERKTIJD 

Het deskundigenbericht van de StAB meldt dat nergens in de aanvraag wordt beschreven 

op welke manier onderdruk in de bunker wordt gerealiseerd tijdens de reguliere 

bedrijfssituatie. Deze conclusie is overgenomen door de Afdeling. In het bijgevoegde 

geuronderzoek is opnieuw aandacht bes teed aan deze situatie . Uit dit onderzoek blijkt kort 

samengevat het volgende. 

' Een rnwheidslengte is een maat voor de hoeveelheid en de hoogte van obstakels op de grand. Hoe 

vlakker en opener de omgeving, hoe lager de ruwheid. 

' In de aanvraag wordt uitgegaan van geureenheid per uur (g.e./uur), waar in het opnieuw uitgevoerde 

geuronderzoek wordt uitgegaan van Oudour Unit European per uur (ou,/h). Hierbij is 1 ou,gelijk aan 2 

ge ureenheden. 
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Wanneer de verbrandingsoven in bedrijf is, wordt er continu 120.000 rn'/h lucht door de 

prirnaire air fan uit de afvalbunker afgezogen w. Een ventilatiedebiet van 120.000 rn' /his 

gelijk aan 33,3 rn'/s. De lucht stroornt de overslaghal in via de toegangspoort. De 

toegangspoort is voor zien van een rolhek die gedurende de (dag)uren waarop afval wordt 

geaccepteerd is geopend. Tijdens de overige uren is het rolhek gesloten, maar vindt door het 

gaas wel luchtinstroming plaats. 

De snelheid van de door het rolhek instromende lucht bedraagt ongeveer 1 m/ s (33,3 m' I 
33 m'). In het geval van de afvalbunker zal de onderdruk in hal plaatsafhankelijk zijn: 

relatief groot in de buurt van de buurt van de aanzuigopeningen en vrij gering in de buurt 

van de poort. 

Het feit dater slechts een toegangsopening in het gebouw is, maakt dat de ventilatie 

voldoende zal zijn om diffuse emissies te voorkomen . Er kan nooit wind door het gebouw 

blazen; altijd zal de luchtstroming in de ruimte van de poortopening naar het aanzuigpunt 

in de bunker gericht zijn. 

Wanneer de installatie buiten bedrijf is, en daarmee ook de luchtafzuiging uit de 

overslaghal, zal het rolhek met beplating volledig dicht worden gemaakt. 

Het weglaten van de ventilatieroosters heeft ook invloed heeft op het akoestisch rapport. 

Het akoestisch onderzoek is daarom opnieuw uitgevoerd en het nieuwe rapport is als 

bijlage bij deze aanvulling gevoegd (bijlage 9) . In het akoestisch rapport is tevens rekening 

gehouden met de geluidsuitstraling door het rolhek wanneer deze gesloten is (avond en 

nacht). Het akoestisch rapport van Oranjewoud van juni 2007 wordt bij deze aanvulling 

ingetrokken. 

Op basis van bovenstaande beschouwing kan worden geconstateerd dat het kritiekpunt van 

de StAB weliswaar terecht was, maar dat een nadere analyse van de situatie heeft 

uitgewezen dat het niet aannemelijk is dater geuremissie vanuit de bunkerhal zal optreden. 

,,,_5 """.l'-".2=---------=B'"""U""'""IT"""'E'""'N'-=O.PSLAG VAN BODE MAS 

Omrin is niet langer voornemens brandbare afvalstoffen buiten op te slaan. In de huidige 

situatie zal nog slechts sprake zijn van opslag van maximaal 10.000 ton bodemas op het 

buitenterrein. De geuremissie van deze opslag van bodemas is in het bijgevoegde 

geurrapport meegenomen als geurbron bij de berekeningen van de geurbelasting van de 

omgeving. 

=5=.2~------~-=E~M=IS~S=IE=~D=O~O~R~A=F~VALBUNKER TIJDENS STILSTAND 

In het geuronderzoek wordt uitgegaan van maximaal 700 uur per jaar stilstand van de 

verbrandingsoven, overeenkomstig de informatie die in de aanvraag door Omrin is 

verstrekt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de (impliciete) overweging van de 

Afdeling dat die periode van stilstand in het geuronderzoek moet overeenstemmen met de 

periode van stilstand, zoals in de aanvraag vermeld. 

'" Naast de 120.000 m' die wordt aangezogen door de primaire fan wordt er ook nog 57.000 m' 

aangczogen door de secnndaire fan. Deze haalt zijn lucht nit het ketelhuis. 
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=5,.3...,'-------_.B_~_SULTAl"EN 

De toetsingwaarden die krachtens de Bijzondere regelingen uit de NeR warden gehanteerd 

voor Omrin zijn de volgende: 

• 0,5 ouJm3 als 98-percentielwaarde (voor continue geuremissies) 

• 5 ouc/m3 als 99,99-percentielwaarde (voor kortdurende piekemissies) 

Uit de verspreidingsberekeningen van het nieuwe geuronderzoek blijkt dater binnen de 

contour van 0,5 ou"/ m3 als 98-percentielwaarde geen woningen gelegen zijn, ongeacht van 

welke ruwheidslengte wordt uitgegaan en ongeacht of er met of zonder de invloed van de 

windmolen gerekend wordt. 

Wanneer er zonder de invloed van de windmolen gerekend wordt en er wordt uitgegaan 

van zowel de !age als de hoge ruwheidslengte bedraagt de maximale geurconcentratie ter 

plaatse van woonbebouwing 0,4 ou,/m3 als 98-percentielwaarde. 

Waneer er met de invloed van de windmolen gerekend wordt is de geurconcentratie ter 

plaatse van woonbebouwing voor een hoge ruwheidslengte maximaal 0,47 oujm3 als 98-

percentielwaarde en voor een !age ruwheidslengte maximaal 0,44 ou,/m3 als 98-

percentielwaarde. 

Hetgeen voor de 98-percentielwaarden geldt, geldt ook voor de piekimmissies (in beeld 

gebracht in de vorm van 99,99-percentielwaarden). Zander de invloed van de windmolen en 

uitgaande van zowel de hoge als de lage ruwheidslengte bedraagt de maximale 

geurconcentratie ter plaatse van woonbebouwing ongeveer 3 ou,:I m3 als 99,99-

percentielwaarde. 

Met de invloed van de windmolen bedraagt de maximale geurconcentratie ter plaatse van 

woonbebouwing bij een lage ruwheidslengte ongeveer 3 ouJm3 als 99,99-percentielwaarde 

en bij een hoge ruwheidslengte ongeveer 1,5 ouE/m3 als 99,99-percentielwaarde. 

Op basis van deze resultaten blijkt dat Omrin zelfs in een worstcase situatie zal voldoen aan 

de geurnormen die op het bedrijf van toepassing zijn. 

5.4 ________ IVIAATREGELEN BIJ STORINGEN EN/OF STILSTAND 

Bij langdurige stilstand van de installatie zal geen afval meer ontvangen worden. Overslag 

kan bij storingen warden afgewerkt bij Ecopark "de Wierde"in Oudehaske, conform de 

geldende Wm-vergunning van deze inrichting. Er zal sowieso geen buitenopslag van 

brandbaar afval plaatsvinden, ook niet bij normale bedrijfsomstandigheden. 

Bij een geplande stop zal Omrin er voor zorgen dat de afvalbunker leeg is. Bij een 

ongeplande stop c.q. storing zal ter voorkoming van geurhi.nder de overhead deur worden 

gesloten. Bij een ongeplande stop c.q. storing is er geen afzuiging van de lucht uit de 

afvalbunker en geen geuremissie via de schoorsteen. Hier is in het geuronderzoek rekening 

mee gehouden. Bij een worst case situatie dater 700 uur in een jaar geen afzuiging van geur 

uit de afvalbunker plaatsvindt, voldoet de installatie aan de geurnormen (zie bijlage 12). 
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6.1 

HOOFDSTUK 

Storingen 

In haar uitspraak van 13 januari 2010 overweegt de Afdeling dat onvoldoende concreet is 

beschreven welke de essentiele onderdelen in de insta.llatie zijn, die dubbel of met 

voldoende reservecapaciteit zijn uitgevoerd. Daarom kan met onvoldoende zekerheid 

worden afgeleid of storingen adequaat kunnen worden opgevangen. 

De storingsmaatregelen worden hieronder beschreven. In paragraaf 6.1 wordt de werking 

van de rookgasreiniging toegelicht. In 6.2 warden de essentiele onderdelen gespecificeerd 

en aangeven of deze redundant (dubbel) zijn uitgevoerd of dater reserve onderdelen 

aanwezig zijn. 

In paragraaf 6.3 wordt nader gespecificeerd welke storingen in de verbrandingsinstallatie I 
rookgasreiniger kunnen voorkomen, of deze onderdelen dubbel worden uitgevoerd en/ of 

met voldoende reservecapaciteit worden ingebouwd om storingen adequaat op te kunnen 

vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de emissies, welke storing er per onderdeel kan 

optreden, wat bet effect daarvan op de emissies is en welke maatregelen worden genomen 

wanneer de storing optreedt. 

ROOKGASREINIGING 

De rookgasreiniging is zodanig ontworpen <lat voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden 

volgens het BVA en de BREF Waste Incineration. Verder is ervoor gekozen om een droog 

rookgasreinigingsysteem te installeren. Hierdoor komen er geen afvalwaterstromen uit de 

rookgasreiniging vrij. 

Dit droge rookgasreinigingsysteem bestaat uit: 

1 Een 1-velds E(lektrostatisch)-filter, waarmee meer dan 85% van de vliegassen 

afgevangen warden; 

2 Een additieveninjectie met natriumbicarbonaat en actief kool. De additieven 

adsorberen aanwezige (gasvormige) verontreinigingen. Natriumbicarbonaat zorgt voor 

adsorptie van HCI, SO, en HF. Het actief kool zorgt voor adsorptie van zware metalen 

en dioxinen en furanen Het doekenfilter verwijdert vervolgens de (stof)gebonden 

verontreinigingen. De bicarbonaat injectie en actief kool injectie zijn beide dubbel 

uitgevoerd. In normale situaties is 1 lijn in werking en staat de tweede stand-by. 

3 Het doekenfilter (zie Afbeelding 6.2 en Afbeelding 6.3). Dit verwijdert de 

(stof)gebondenverontreinigingen. Het doekenfilter besta.at uit totaal 8 (2x4) 

onafhankelijke, apart af te schakelen compartimenten. 

Om een doekenfilter effectief te la ten werken is er gemiddeld 14 m' per doek per 1000 

m'/h nodig (zie factsheet Infomil: http:/ /www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat

lucht/luchtemissie/ factsheets/ overzicht-factsheets/ doekfilter /). De REC ventilatoren 

zuigen 177.000 m' /uur lucht (droog) aan (dat is ongeveer 210.000 m' nat). Voor de REC 

is er minimaal 2940 m' doek nodig (immers (210.000 I 1000) * 14). De REC heeft 8 
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Afbeelding 6.1 

Schematische weergave 

rookgasreiniger 

compartimenten met in totaal 7057 m' doek. Elk compartiment heeft dus circa 882 m' 

doek. Bij het afschakelen van een compartiment zijn er nog 7 compartimenten actief. 

Deze hebben een totale oppervlakte van 6174 m'. 

Hiermee is het doekenfilter uitgevoerd met voldoende overcapaciteit. Het doekenfilter 

is in staat om met minder dan 8 compartimenten de emissiegrenswaarden te behalen, 

zodat altijd tijdens de bedrijfsvoering 1 compartiment buiten bedrijf kan warden 

gesteld. Bij normale hedrijfsomstandigheden zijn 8 compartimenten in werking. Bij 

mindere belasting van de oven kan het aantal compartimenten warden verlaagd tot 

minimaal 5 compartimenten. 

De filtersnelheid bij het in gebruik zijn van 8 compartimenten is 51,2 m/h. 

De filtersnelheid bij het in gebruik zijn van 7 compartimenten is 58,5 m/h. 

Indien het rookgasdebiet omlaag gaat, gaat de filtratie snelheid omlaag en warden 

compartimenten afgeschakeld tot minimaal 5 compartimenten om de filtratie snelheid 

te verhogen. Indien het Elektrostatisch filter is afgeschakeld, wijzigt de filtratiesnelheid 

niet. 

4 Een SCR-katalysator, die ervoor zorgt dat NO, door middel van een ammoniak-

oplossing (NHPH) uit de rookgassen wordt verwijderd. De NO, wordt omgezet in 

stikstof en water. 

5 Een warmtewisselaar, een zuig/trek ventilator en de schoorsteen. 

Schematisch ziet de rookgasreiniging er als volgt uit: 

I 802024/CE0/034/000051 
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Afbeelding_6_.2 _ _ _ 

Sc.hemat1sche weergave 

doekenfiltcrinstallatie 

Pulie Alr 
BIO¥> pipe 

Oullel 
tl0>nlfcld 
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Afbeelding 6.3 is een schcma tische weergave van een compartiment van he t doekenfi lte r. 

Per compart iment ha ngen circa 360 doeken in een s talen onders teun ingskorf. De rookgassen 

komen onderin he t compartimenl binncn en moeten door cen 6 meter lange doek (ook wcl 

sok genoemd) naar binnen, zodat he t s tor aCl n de buitenz ijde van he t dock blijft. De onts toft e 

en gereinigde rookgas verlaat he t doek Min d e bov t>nkant. Door m iddel van een lucht pu ls 

van binncn naar bui tcn toe, word t he t stof van de doekcn gepulst. Hel slof ,·alt naar 

beneden naar de schroef, die het slof afvocrt naar de s ilo. Als gedeteclcerd is dater een 

gaatje in een doek zit, kan deze door middel van plug aan de boven zijdc van een dock 

dichtgemirnkt word en. De roo kgassen kurrnen dan niet meer door d eze afgesJoten doek 

heen komen. 
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Afbeelding 6.3 

Schematische weergave 

doekenfilterunit 

Rohgasraum 

Slaubsammeltrictiter 

Stulzkorb 
mlt Strahlrohr 

62 _____ _,O"--"VERIGE ESSENTIELE ONDERDELEN ROOKGASREINIGER 

De volgende componenten zijn niet of slechts gedeeltelijk redundant uitgevoerd, maar wel 

met voldoende reserve capaciteit: 

• De zuig/trek ventilator. De ventilator wordt continu gemonitoord (vibraties, 

temperatuur) om storing te voorkomen. Mocht er toch een storing optreden dan zal de 

installatie stopgezet worden. Wel is er een trudelmotor aanwezig, die aangesloten is op 

een nood dieselaggregaat. Hierdoor kunnen de aanwezige rookgassen nog de 

schoorsteen verlaten. 

• De warmtewisselaars in de SCR. Dit is een statische component welke gemonitoord 

wordt om verstoppingen te voorkomen. Indien het ontstaan van verstoppingen wordt 

gedetecteerd zal een stop gepland warden om de warmtewisselaars schoon te maken. Dit 

heeft geen invloed op de emissies. 

• Het vliegastransport bij het E-filter is gedeeltelijk niet redundant. Als een onderdeel van 

het vliegastransport kapot gaat, kan het E-filter uitgeschakeld worden om het onderdeel 

te repareren. Dit heeft, zoals eerder beschreven, geen effect op de emissies. Omdat 

voldoende reserveonderdelen in voorraad zijn, kan deze reparatie relatief snel uitgevoerd 

worden. 

• Het transport van gebruikte adsorptiemiddelen (spent sorbent silo) is niet redundant, 

maar bestaat uit twee onafhankelijk systemen. In geval van storing kan een compartiment 
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uitgeschakeld warden, hierbij wordt ook een dee! van het doekenfilter afgeschakeld . 

Zoals beschreven heeft dit geen effect op de emissies. Omdat voldoende 

reserveonderdelen in voorraad zijn, kan deze reparatie relatief snel uitgevoerd warden. 

• De SCR is een statische component. Het belangrijkste risico op een storing is een 

verstopping. Het drukverschil wordt continu gemeten om ongeplande stops te 

voorkomen. In het geval het drukverschil toeneemt (start van een verstopping), kan de 

emissies nog steeds gecontroleerd worden en blijven de luchtemissies onder de 

grenswaarde. Een geplande stop wordt gebruikt om de SCR schoon te maken. De 

voorverwarmingssystemen van het doekenfilter en de SCR worden alleen gebruikt bij 

een koude start en zijn daarom niet redundant uitgevoerd. 

• De bicarbonaatsilo en buffertank zijn niet redundant. De silo heeft een capaciteit van 8 

dagen normale bedrijfsvoering, en is uitgevoerd met een gewicht- en niveaumeter om 

een tekort aan natriumbicarbonaat te voorkomen. De buffertankcapaciteit is 500 kg (45 

minuten). Indien de inlaat verstopt is kan de buffertank handmatig gevuld warden. Het 

injectiesysteem is redundant uitgevoerd en er wordt automatisch gewisseld tussen de 

twee systemen. Beide systemen kunnen onafhankelijk van elkaar gerepareerd worden, 

zonder dat het andere systeem stopgezet wordt. Omdat voldoende reserveonderdelen in 

voorraad zijn, kan een reparatie relatief snel uitgevoerd worden. 

• De ammoniakoplossing tank is niet redundant. De tank heeft een capaciteit van enkele 

weken normale bedrijfsvoering, en is uitgevoerd met een gewicht- en niveaumeter om 

een tekort aan ammonia te voorkomen. 

• Ammonia injectie. Alleen de pijpleiding is niet redundant, maar is gelast en op druk 

getest. De pompen zijn we! redundant. Omdat voldoende reserveonderdelen van de 

pompen in voorraad zijn, kan een reparatie relatief snel uitgevoerd worden. 

• Door middel van een onderhouds- en inspectieprogramma worden mogelijke storingen 

van (essentiele) onderdelen vroegtijdig ontdekt. Het onderhouds- en 

inspectieprogramma maakt deel uit van het veiligheidsbeheerssysteem. 

=6=.3'----------~S_,__TO=Rl~N=G~l-'-=-N .DE VERBRANDINGSINSTALLATIE I ROOKGASREINIGING 

In de onderstaande tabellen zijn per onderdeel van de verbrandingsinstallatie resp. de 

rookgasreiniging weergegeven wat een storing aan een van de onderdelen voor een effect 

op de emissie naar de bodem, water, lucht of geluid heeft. 
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Tabel 6.7 

(Bunker)brand 

Bun kerkranen 

Afvaldosering (schuiven, 4 stuks) 

Verbrand i ngsrooster 

Verbrandingslucht venti latoren (2 

stuks) 

Ovenbemetseling 

Brand De gehele installatie zal warden voorzien van een door de brandweer 

goedgekeurd bra nd bl us- en brandmeldsysteem. Een bijzonderheid van deze 

installatie is het ri sico op bunkerbrand . In een dergelijk geval zal de rook middels 

primaire luchtafzu iging voor het verbran dingsproces naar de ketel warden 

afgevoerd. Bij uitzonderlijke rookontwikkeling, die niet meer door de afzuiging 

af te voeren is, wordt de rook middels rookluiken in het dak afgevoerd. De 

bunkerbrand wordt middels een brandbl ussysteem geb lust, smeulresten warden 

door de kranen di rect in de ketel afgevoerd. Af hankelijk van de intensiteit van 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

de bunkerbrand zal de installatie gecontroleerd ui~ bedrijf warden genomen. I I 
Storing aan de De REC is uitgevoerd met twee bunkerkranen. Een bunkerkraan heeft voldoende 

elektromotor, de besturing capaciteit om de gehele productie te kunnen verzorgen. Voor het verkleinen van 

of de hijskabels o. i.d. de afvalstoffen is t ijdelijk__geen capaciteit . 

Storing aan de I De installatie zal gecontroleerd m.b.v. de opstook c.q . st eunbranders uit bedrijf 

elektromotor of een genomen word en, indien dit niet binnen · uur te verhe lpen is. 

lekkage van het hydraulisch 

svsteem 

Uitval hydraulisch systeem I De toevoer aan afvalstoffen za l warden gestopt en de installatie zal 

waardoor het afva l niet gecontroleerd uit bedrijf genomen warden, indien dit n iet binnen 1 uur te 

meerove r hetroo~erkan 

warden aetransporteerd . 

verhelpen is. 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Door de uitval van de ventilatoren zal de verbrand ing slecht gaan verlopen en de I Geen effect op de emissie naar de 

temperatuur dalen tot onder 850 'C. De REC is uitgerust met op aardgas bodem, water, lucht of gelu id 

Uitval van de vent i latoren 

Beschadiging van de 

bemetseling 

werkende st eunbranders, die voor zullen zorgen dat de installatie gecontroleerd 

uit bedriif kan gaan. 

De ovenbemetseling wordt jaarlijks tweemaal ge'lmpecteerd en zo nod ig 

gerepareerd. lndien delen van de bemetseling in de ontslakker terecht komen, 

dan zal de gehele installatie gecontroleercl uit bedrijf warden genomen en zal 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

r------------·---+------------r-e_e_rs_t _e_e_n_inspectie/reparatie warden uitgevoerd 
Ontslakker 

Opstook c.a. steunbrander 

I B02024 '"" ' 034/000051 

Verstopping van de 

ontslakker 

Niet functioneren van een 

lnstructie van de kraanmachinist, zodat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat 

grove metalen delen de installatie warden ingebracht. Een evt. verstopping kan 

normaal gesproken tijdens bed rijf warden verholpen. Eventueel wordt de 

doorzetsnelheid van het rooste r tijdelijk verlaagd 

De ontslakker staat opgesteld op een 

vloeistofdichte vloer met een gesloten 

stuk bedrijfsrio lering . Hierdoor zijn er 

geen emissies naar de bodem of water. 

Ook leidt dit niet tot extra gelu idemissie 

of luchtemissies. 

De REC is uitgerust met twee opstook/steu nbranders op aardgas (capaciteit totaal I Geen effect op de emissie naar de 

ARCADIS 132 



Stoomkete/ 

Voedingswaterpomp 

Tabel 6.8 

E/ektrostatisch filter 

lnjectie natriumbicarbonaat en 

actief koo/ 

I B02024/CE0/0341000051 

70 MW). De capaciteit van 1 brander (35 MW) is vo/doende om de installatie 

econtroleerd in en uit bedrijf te kunnen nemen. 

Lekkage van de stoomketel I Door middel van wanddikte metingen en jaar/ijks tweemaa/ inspectie wordt dit 

zovee/ mogelijk voorkomen. Daarnaast wordt continu de kete/waterkwaliteit 

bewaakt. 

lndien een stoompijp in de kete/ knapt dan stijgt de temperatuur van de 

rookgassen boven de 210°C. In dit geva/ is er sprake van een zeer uitzonderlijke 

noodsituatie en wordt het doekenfi/ter uit bedrijf genomen om te voorkomen 

dat de doeken kapot gaan. Tevens wordt gelijktijdig onmiddel/ijk de gehele 

instal/atie uit bedrijf genomen en zal binnen maximaa/ 2 uur uit bedrijf zijn. Op 

het moment dat het doekenfi/ter uitbedrijf genomen wordt, wordt oak de SCR 

uit bedrijf genomen om de katalysator te beschermen tegen een te hoge 

stofemissie. 

Uitva/ voedingswater pomp I De REC is uitgevoerd met 2 voedingswaterpompen voor 100% en 1 

voedingswaterpomp voor 20% van de capaciteit. Hierdoor is tijdens bedrijf altijd 

voldoende capaciteit beschikbaar en kan 1 pomp gerepareerd c.q. onderhouden 

warden tijdens bedrijf. 

E-fi/ter functioneert 
helemaa/ niet meer 

Geen injectie van 
bicarbonaat en/of actief 
koo/ meer 

In het E-filter wordt de rookgassne/heid per definitie fors ver/aagd. 

lndien het E-fi/ter in storing valt za/ het verwijderingrendement dalen naar ca. 

30%, waarna de rest van het stof za/ warden afgevangen in het doekenfi/ter. 

Het E-filter is als het ware de bescherming van het doekenfilter en haalt de 

grate stukken er uit. 

De bicarbonaat en actief koo/ injectie zijn beide vol/edig dubbe/ uitgevoerd, 

waardoor in normaa/ bedrijf 1 lijn in bedrijf is. Bij storing in deze lijn kan 

warden overgeschake/d op de reservelijn (stand-by). 

De benodigde reserve onderdelen voor reparatie van de lijn zijn op voorraad . 

Hierdoor wordt de /ijn snel gerepareerd, zodat deze weer stand-by staat. 

Alleen in het geva/ dat bij het verhe/pen van de storing aan de ene lijn de 

andere lijn oak uitvalt is er kans op verhoogde luchtemissies. 
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Geen effect op bodem, water of ge/uid, 

maar we/ zu/len de luchtemissies 

gedurende maximaal 2 uur boven de 

grenswaarden komen . 

Het effect wordt beschreven bij het 

doekenfilter. 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid. 

Geen effect op emissies naar bodem, 
water, /ucht en geluid. 

Geen effect op emissies naar bodem, 

water, lucht en geluid. Tijdens 

overschakelen naar redundant systeem 

geen extra emissies door voldoende 

aanwezigheid van bicarbonaat en actief 

kool in het doekenfilter. 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

maar we/ zul/en de luchtemissies 

gedurende maximaa/ 2 uur boven de 

renswaarden komen. 



Doekenfilter Stijgende trend in de 

stofemissie. Dit is als de 

emissie boven 3 mg/Nm3 

komt. De normale 

stofemissie is lager dan 1,5 

mg/Nm'. 

Een of meer doeken zijn 

beschadigd. 

Rookgas temperatuur te 

hoog (> 210 °C)voor 

doekenfilter" 

Het doekenfilter is opgebouwd uit 8 (2 x 4) onafhankelijk van elkaar werkende 

compartimenten waarover de rookgassen word en verdee ld (zie Afbeelding 6.2). 

Na het doekenfilter is meetapparatuu r geplaatst die cont inu de stofemissie 

meet. Bij een stijgende stofemissie (3 mg/l\Jm') kunnen de compartimenten 1 

voor 1 binnen een korte tijd uit bedrijf worden genomen. Wanneer de 

stofemissie daalt, betekent clit dat het slecht f unctionerende compartiment is 

afgeschake ld. De storing kan dan warden verholpen, waarna het compartiment 

weer in bedrijf kan worden genomen . 

I De kans op een kapot doek is klein en kari met narne bij de eerste opstart 

optreden. Tijdens bedrijfsvoering komt een kapot doek maximaal 2 keer per jaar 

voor. Het gevolg van een kapot doek zal een stijgende trend in de stofemissie 

zijn tot maximaal 3 mg/Nm'. Het kapotte doek kan eenvoudig met een plug 

dichtgemaakt warden (Afbeelding 6.3). Daarna kan het compartiment weer in 

I 
bedrijf. 

Het doorscheu ren van een compleet doek is niet mogel ij k door de wijze waarop 

de doeken zijn geproduceerd. Een kapot doek kenmerkt zich in grootte als een 

gaatje van een sigarettenpeuk. 

Binnen de grenswaarde wordt reeds 

afgeschakeld, hierdoor treedt geen effect 

op ten opzichte van de vergunde 

luchtemissie. De gehele installatie is 

binnen opgesteld, waardoor ook geen 

effect zal optreden naar de bod em, water 

of geluid. 

Binnen de grenswaarde wordt een 

compartirnent afgeschakeld, hierdoor 

treedt geen effect op ten opzich t e van de 

vergunde luchtemissie. De gehele 

installatie is binnen opgesteld, waardoor 

oak geen effect zal optreden naar de 

bodem, water of ge luid. 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

lndien een stoompijp in de ketel kn apt da 1 zou de temperatuur van de maar wel zullen de luchtemissies 

rookgassen boven de 210°( kunnen stijgen. In dit geval is er sprake van een zeer gedurende maximaal 2 uur boven de 

uitzonderlijke noodsituatie en wordt de doekenfi lter ui t bedrijf genomen om te grenswaarden komen. 

voorkomen dat de doeken kapot gaan en wordt gebruik gemaakt van de 

opstart leiding . Tevens wordt gelijktijdig onmiddell 1jk de gehele installatie uit 

bedrijf genomen en zal binnen maximaal 2 uur uit bedrij f zijn. Op het moment 

dat het doekenfilter uitbedrijf genomen wordt, wordt ook de SCR uit bedrijf 

genomen om de katalysator t e beschermen tegen te hoge stofemissie. 

De prima ire en secundaire lucht ventilator,~n worden meteen uitgeschakeld en 

I I . a Ileen de trudelmotor van de ID-fan zorgt voor de afvoer van de rookgassen. I I 
SCR katalysator Verstopping of ver laagde 

act iviteit van SCR 

De SCR reactor en katalysato1· zijn statische' onderdelen. Verstopping of 

verlaaade activiteit van de katalvsator ziin de moqelijke oorzaken voor een 

Geen effect op emissies naar bodem, 

water, lucht en aeluid . 

ii Om het doekenfilter is een opstartleiding geplaatst. Deze opstartleiding wordt gebruikt tijdens opstarten. De verwarming van het doekenfilter vindt plaats door een pre heating ventilator en elektrische 

verwarmingselementen. Door deze voorverwarming wordt condensatie van water in de doeken voorkomen. Zadra de temperMuur van de rookgassen boven de 140°C is, warden de rookgassen (afkomstig 

van aardgasverbranding) door het doekenfilter geleid. Ter vergelijking, de derde lijn van Twence is op dezelfde manier gebouwd. 
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lnjectie ammoniakoplossing 

Zuig/trek ventilator 
(ID-fan) 

Algehele stroomstoring 

Stof concentratie te hoog 

voorSCR" 

Geen injectie 

ammoniakoplossing 

Uitval ID-fan 

Uitval van de alle 

technische installaties 

uitval van de SCR. Om dit te voorkomen wordt continu het drukverschil voor en 

na de katalysator gemeten en wordt continu de ammoniak (NH3) emissie 

gemeten na de SCR. Dit is een Jangzaam proces en door de signalering kan op 

tijd worden ingegrepen en wordt voorkomen dat de emissiegrenswaarden 

worden overschreden. 

lndien de stofconcentratie voor de SCR te hoog is, wordt de SCR uit bedrijf 

genomen om de katalysator te beschermen tegen te hoge stofemissie en wordt 

gebruik gemaakt van de opstartleiding. Op dat moment is de installatie al in 

storing vanwege een te hoge stofemissie. De gehele installatie wordt uit bedrijf 

enomen en zal binnen maximaal 2 uur uit bedrijf zijn. 

De pompen van ammoniakoplossing injectie zijn dubbel uitgevoerd. In normaal 

bedrijf is daarvan een pomp in gebruik. Jn geval van storing schakelt de andere 

pomp bij. Dit kan daardoor hooguit een korte piek in de NOx-emissie 

veroorzaken. 

Het functioneren van de ID-fan wordt continu bewaakt met sensoren voor 

trilling en temperatuur. De installatie is uitgevoerd met een reservemotor 

(trudelmotor). De kans op uitval is daardoor heel klein. De gehele installatie 

dient dan wel uit bedrijf genomen te worden en zal binnen maximaal 2 uur uit 

bedrijf zijn . De primaire en secundaire lucht ventilatoren worden meteen 

uitgeschakeld en a Ileen de trudelmotor van de ID-fan zorgt voor de afvoer van 

de rookaassen. De rookgasreiniging is hierbij nog_!>teeds normaal in bedrijf. 

Bij uitval van de installaties als gevolg van een stroomstoring zal een nooddiesel 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

maar wel zullen de luchtemissies 

gedurende maximaal 2 uur boven de 

grenswaarden zijn. 

Geen effect op de emissie naar bodem, 

water of geluid, ook de daggemiddelde 

grenswaarde voor NOx wordt niet 

overschreden. 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

maar wel zullen de luchtemissies 

gedurende maximaal 2 uur boven de 

grenswaarden zijn . 

Geen effect op bodem of water. Extra 

aggregaat de vita le functies ondersteunen. De installatie gaat in nood bedrijf en I geluidsemissie kan ontstaan doordat de 

wordt naar een veilige modus gebracht. Hiervoor zijn fail safe PLC 

(Programmable Logic Controller) systemen voorzien. De afvoer van de 

rookgassen wordt gegarandeerd middels een trudelmotor (reserve motor) op de 

zuig/trek ventilator. Hierdoor zal de installatie binnen maximaal 2 uur uit bedrijf 

zijn en maximaal 2 uur niet voldoen aan de emissiegrenswaarden uit de 

milieuvergunning . 

overdruk aan stoom via het dak van het 

ketelhuis wordt afgeblazen. Ook zal de 

luchtemissies gedurende maximaal 2 uur 

boven de grenswaarden zijn. 

" Om de SCR een opstartleiding geplaatst om de SCR voor te warmen. De SCR gebruikt eerst elektrische verwarmingselementen voor voorverwarming. Op het moment dat stoom beschikbaar is, wordt met 

stoom de SCR op temperatuur gebracht 
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Tabel 6.9 

(Bunker)brand 

Uitval (trip) turbine WKC 

Springt ij 

I Bll2024/(' 0/034/000051 

Rookontwikkeling en 
ongecontroleerde emissies 
naar de I ucht 

Geen afname van st oom en 

overdruk in de ketel 

Overstromen van het terrein 

en laaggelegen delen van de 

fabriek. 

Een ongep lande stop is lastig te defin ieren, tijdens de risico analyse warden 

mogel ijke storingen zo goed mogelijk geminimaliseerd door de installatie uit te 
1 

maar wel zul len de luchtemissies van HCI, 

rusten met voldoende reserve capaciteit of redun dantie van systemen . Ondanks J HF en SO, gedurende maximaal 2 uur 

deze maatregelen is de kans op een ongeplande st op niet 0. Een ongeplande boven de grenswaarden zijn. 

stop kan voo rkomen als bijv. het redu ndantie systeem ook in storing gaat. A ls 

worst case effect van een ongeplande sto p warden dezelfde emissies als bij een 

algehele stroomstoring gehanteerd. 

Een voorbeeld van waarbij het redundante syst eem ook in storing gaat is in het Geen effect op bodem, water of geluid, 

geval dat bij het verhelpen van de storing aan de ene bicar injectielijn de andere maar we l zullen de luchtemissies van Hg, 

bicar injectielijn ook uitvalt is er kans op verhoogde luchtemissies. D/F gedurende maximaal 2 uu r boven de 

Een ander voorbeeld van waarbij het red undante systeem oak in storing gaat is 

in het geva l dat bij het verhelpen van de storing aan de ene actieve kool 

injectielijn de andere actieve kool injectie lijn ook uitvalt is er kans op verhoogde 

I lucht emissies. 

De gehele installat ie zal warden voorzien van een door de brandweer 

goedgekeurd bra~dblus- en brandmeldsysteem. Een bijzonderheid van deze 

installatie is het risico op bunkerbrand. In een dergelijk geval zal de rook 

middels primaire luchtafzuiging voor het verbrandingsproces naar de ketel 

warden afgevoerd. Bij uitzonderlijke rookontwikkeling, die niet meer door de 

afzuiging af te voeren is, wordt de rook rn iddels rooklu iken in het dak 

afgevoerd. De bunkerbrand wordt middels een brandblussysteem geblust, 

smeulresten warden door de kranen direct in de ketel afgevoerd. 

grenswaarden zijn . 

-I Geen effect op bodem, water of geluid. 
Wei zullen gedurende de brand emissies 
naar lucht plaatsvinden. 

Bij het tdppen van de turbine van d~ WKC komt de turbine abrupt tot stilstand. I Geen effect op emissies naar bodem, 

De turbine stop kleppen (TSV - turbine stop va lves) komen dan binnen o, 1 water, lucht en gelu1d. 

seconde in actie wat verdere beschadiging van de turbine voorkomt. De kleppen 

zorgen er tevens voor dat de stoom direct naar de condensor - in het 

condensorgebouw van de WKC - wordt geleid, waar het wordt omgezet in 

water. Uit stroom van stoom wordt hiermee voorkomen. 

De hoogst gemeten waterstand in de haven van Harlingen is 3,69 meter boven 

NAP (1976) en het huidige peil van het maaiveld is 4,30m +NAP. Het bouwpeil 

wordt 5,SOm +NAP en de verhardina komt te Ii 
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Omdat de REC 1, 74 meter boven de 

hoogst gemeten waterstand ligt is het 

risico op overstroming nihil. Er zal 



Lekkage NH,OH tanks 

I S02024/CEOi034/00005 l 

betekent dat de REC 1,74 meter boven de hoogst gemeten waterstand ligt en 

het risico voor verontreiniging van de haven door overstroming van het terrein 

nihil is. 

daarom geen effect optreden op emissies 

naar bodem, water lucht en geluid. 

Ontsnappen va_n NH.OH . I Opsla~v~lume wordt dusdanig gekozen dat altijd een opvangbak (bassin) ter I Geen effect op emis~ies naar bodem, 

naar de omgeving, Evacuat1e besch1kking staat om 1nhoud van de lekkende tank in op te vangen. Het bassin is water, lucht en gelu1d. 

van gebouw af te dekken met schuim om verdamping naar omgeving te voorkomen. 

Calamiteiten bij het lossen van de ammoniakoplossing worden beperkt door een 

separate los locatie en bed ieningsruimte. Lekkages worden voorkomen door het 

periodiek keuren van de slangen. Mocht onverhoeds lekkage optreden dan 

wordt het gemorste NH,OH opgevangen in een lekbak. 
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6.4 

Bij een defect onderdeel van de verbrandingsinstallatie of de rookgasreiniging wordt de 

installatie alleen uitgeschakeld als deze niet binnen vier uur kan warden hersteld en indien 

het defect leidt tot een ontoelaatbare emissie. Binnen een uur na het optreden van de storing 

wordt de afweging gemaakt tussen herstellen of gecontroleerd uit bedrijf nemen. 

Gecontroleerd uit bedrijf nemen duurt maximaal twee uur. Hierna is het a£val op het rooster 

volledig opgebrand. Bij het stoppen van de installatie zorgen de opstookbranders ervoor dat 

de temperatuur boven minimaal 850" C gehouden wordt. In het luchtverspreidingsmodel is 

rekening gehouden met emissie tijdens de storingsuren. 

STORINGSUREN 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (onder andere continue monitoring van diverse 

onderdelen) die de REC installeert valt niet uit te sluiten dater sporadisch een storing zal 

optreden in de rookgasreiniger. Met storing wordt die situatie bedoeld waarin de 

rookgasreiniger niet (geheel) functioneert, waardoor deels ongereinigde rookgassen 

geemitteerd zouden kunnen warden. Een storing in de rookgasreiniging leidt pas tot een 

onacceptabele situatie indien de gestelde emissievoorschriften warden overschreden clan 

we! dreigen te warden overschreden. Indien dit het geval is zal de reststoffenenergiecentrale 

gecontroleerd uit bedrijf warden genomen. Storingen die binnen 4 uur door een reparatie 

kunnen warden hersteld, zullen dit niet tot gevolg hebben. Deze procedure is conform het 

Bva en volgens de 'beslisbomen storingen rookgasreiniging' (zie website Infomil). 

Het aantal storingsuren dat wordt aangevraagd voor de REC is 60 uur per jaar op basis van 

de wettelijke norm die is neergelegd in het Bva. Hierdoor zal de REC per jaar maximaal 60 

uur niet voldoen nan de luchtemissie grenswaarden. 

Deze max. 60 uur /jaar is inclusief de tijd dat de luchtemissie meetapparatuur uit bedrijf c.q. 

in storing is en de luchtemissies in principe we! binnen de luchtemissie grenswaarden zijn. 

In het luchtkwaliteitsonderzoek (bijlage 8) is aangegeven wat het geschat aantal men is van 

de betreffende storing en welke gevolgen dit heeft op de emissie. Met deze emissie is 

rekening gehouden in de luchtverspreidingsberekeningen. 

I 802024/CE0/0341000051 ARCADIS 138 



HOOFDSTUK 

Opslag van brandbaar 
afval 

In bijlage 5 van de aanvraag is opgenomen dat op het buitenterrein maximaal 10.000 ton 

afval- en reststoffen kunnen worden opgeslagen in balen of in containers. Omrin is niet 

langer voornemens deze activiteit uit te voeren. De bunker biedt voldoende capaciteit het 

afval binnen op te slaan. 

Het feit dat de buitenopslag van afval- en reststoffen niet langer in de aanvraag wordt 

meegenomen heeft tot gevolg dat deze aanvulling niet ingaat op de beroepsgrond inzake de 

tijdelijke opslag van brandbare afvalstoffen op het buitenterrein. De Afdeling concludeert 

ten aanzien van deze beroepsgrond dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt 

heeft kunnen stellen dat de vergunning toereikende bescherming biedt tegen het ontstaan 

van brand als gevolg van de opslag buiten. De voorschriften in de vernietigde beschikking 

regelen, met uitzondering van rook- en vuurverboden, niets ten aanzien van brandpreventie 

op het buitenterrein. Omdat deze activiteit geen deel meer uitmaakt van de aanvraag 

vervalt de noodzaak om in de beschikking voorschriften op te stellen inzake brandpreventie 

vanwege de opslag van brandbare stoffen op het buitenterrein. 

De tijdelijke opslag van afval- en reststoffen op het buitenterrein in balen of in containers is 

in de uitspraak ook genoemd als eventuele bron van geurhinder. Doordat Omrin de 

activiteit niet zal gaan uitoefenen is geurhinder door opslag van afvalstoffen op het 

buitenterrein niet !anger aan de orde. Het is daarom ook niet noodzakelijk om ter 

voorkoming of beperking van zulke geurhindervoorschriften te stellen. 
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8.1 

8.2 

HOOFDSTUK 

Bodemverontrei n ig i ng 

In haar uitspraak van 13 januari 2010 overweegt de Afdeling dat het college bij de 

voorbereiding van de milieuvergunning, niet voldoende kennis heeft vergaard over de 

gevolgen van de inrichting voor de bodemkwaliteit. Het verkennende bodemonderzoek van 

1 maart 2007 is niet uitgevoerd conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

bedrijfsmatige activiteiten (hierna: NRB) en geeft onvoldoende inzicht. Voorschrift 3.2.1 dat 

voorafgaand aan de bouw het nulsituatie onderzoek ter goedkeuring moet zijn overlegd aan 

het college en voorschrift 3.1.1 tot en met 3.1.3 dat ook een bodemrisico-document moet 

worden goedgekeurd door het college doen hier niet aan af 

Ondertussen is een nulsituatie-bodemonderzoek (zie bijlage 13 van deze aanvulling) 

uitgevoerd en een bodemrisicodocument (zie bijlage 14 van deze aanvulling) opgesteld. De 

bevindingen uit deze documenten worden hieronder toegelicht. 

BODEMRISICODOCUMENT FEBRUARI 2010 

In het bodemrisicodocument is per bodembedreigende activiteit (met de bodembedreigende 

(vloei)stoffen die daarbij kunnen vrijkomen) getoetst aan de bodemrisico checklist uit de 

NRB. 

In bijlage 14 is een bodemrisicodocument opgenomen "Risico Analyse Bodembescherming 

REC". 

NULSITUATIE-BODEMONDERZOEK 

Het nulsituatie-bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen uit het protocol 

Milieuvergunningen en BSB (BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen) en de 

NEN5740. Ter plaatste van de toekomstige verdachte deellocaties is de milieuhygienische 

nulsituatie vastgesteld. Ook is het certificaat recyclinggranulaat opgenomen in bijlage 20 

van deze aanvulling. 

Op basis van het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten van het 

onderzoek wordt de conclusie getrokken dater geen risico's worden verwacht voor mens 

en/ of milieu. Deze resultaten vormen geen belemmering voor het toekomstig gebruik van 

de locatie . 
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HOOFDSTUK 

Lichthinder 

In haar uitspraak van 13 januari 2010 overweegt de Afdeling dat ten onrechte geen 

voorschriften in de milieuvergunning zijn opgenomen om lichthinder te beperken. Ook is in 

de aanvraag geen informatie opgenomen over de verlichting van de inrichting. 

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft Omrin een ontwerpstudie terreinverlichting en 

lichthinderonderzoek (zie bijlage 15 van deze aanvulling) uit laten voeren. 

~9=.l~------~0,.0N~TW~E=R~P-=--STUDIE TERREINVERLICHTI G EN LICHTHINDE 0 DERZOEK 

Als toetsingskader voor het lichthinderonderzoek wordt aangesloten bij de Algemene 

richtlijn betreffende lichthinder, deel 2: Terreinverlichting, opgesteld door de commissie 

lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), d.d. juni 2003. 

Hierin zijn per omgevingszone grenswaarden opgenomen voor de grootheden: 

• verlichtingssterkte Ev in lux; 

• lichtsterkte I van elk armahmr in cd; 

• gemiddelde luminantie Lgem van een aangestraald geveldeel of object in cd/m2
; 

• relatieve opwaartse lichtstroom (Upward Light Ratio (ULR)); 

• kleurtemperatuur in K 

In het geval van de REC wordt in de richting van het Waddenzeegebied aangesloten bij 

omgevingszone El (natuurgebied). In de overige richtingen kan worden uitgegaan van een 

lager beschermingsniveau aangezien het terrein daar grenst aan industrie en landelijk 

gebied. 

In de ontwerpstudie is een lichtplan voor de terreinverlichting ontworpen waarmee 

enerzijds een acceptabele lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald en anderzijds 

wordt voldaan aan de grenswaarden voor lichthinder ter plaatse van de Waddenzee. 

Uit het onderzoek volgt dat met toepassing van een combinatie van armaturen op 

lichtmasten ter plaatse van de terreingrens en aan de bedrijfsgebouwen, een acceptabele 

lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald. Het lichtontwerp voldoet voor wat 

betreft de horizontale verlichtingssterkte op het bedrijfsterrein aan de Europese Norm EN 

12464- 2:2007. 

Met het lichtontwerp wordt tevens voldaan aan de grenswaarden voor de 

lichthinderparameters verticale verlichtingssterkte, lichtsterkte per armatuur, relatieve 

opwaartse lichtstroom (Upward Light Ratio of ULR) en gemiddelde luminantie van 

geveldelen, zoals opgesteld door de Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting 

voor Verlichtingskunde. 
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9.2_ GROEN LICHT 

In het N/\M en Philips rapport 'Green light to bi rds111 wordcn de voordelcn van het 

toepassen \'an groen licht voor \'ogeb beschreven. Oit rapport is opgesteld in hct licht ,·an 

off·shorc produclie- en boorlocaties. Trekvogels worden door het uitstralcnde licht van deze 

locMies aangeLrokkcn en blijven cnige tijd rond de locatie r~1ndcirkdlo!n. De belangrijkste 

nadelige cffectcn hiervmi zijn dat de vogels uitcindelijk uitgeput in zee kunnen stortcn of 

dat zij tc lang aan dek blijven waar er geen drinkbaar water of voedsel voor ze tt' vinden is. 

Yoorop gesteld dient opgemerkt te worden dat de REC zich op cen industrieterrein bcvindt 

waar door continue bcdrijvigheid 's avonds en's nachts de omge\'ing gocd is verlicht. Dit 

komt vooral door de 24-uurs produclic die vcilig en verantwoord moet worden uitgeVl)erd. 

Bij de REC is er voor gekozen de ULR gelijk le stellen aan 0. Dit betekenl dat al het lich t naa:r 

beneden wordt u.itgestrafl ld. De nadclige effectcn (nantrekkcnde werking op vogels) van 

uitstralend licht is hiermee afwe.Gig. 

Daarom achten wij het locpassen \'an groen Hehl niet nodig. 

'' Green light to birds, Investigation into th!! effect 11( bard-friendly lighting; N/\M; December 2007. 
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Aanleiding voor en motivering van de aanvraag 

Omrin/ Afvalsturing Friesland NV is gevestigd in Leeuwarden en richt zich op de gehele keten van 
afvalverwijdering: advisering omtrent preventie alsmede inzameling, recycling en eindverwerking 
van afvalstoffen warden tot de primaire taken gerekend. 

Ecopark De Wierde te Oudehaske vormt een belangrijk centrum van waaruit de activiteiten van 
Omrin warden verricht. Op Ecopark De Wierde warden - naast de stortplaats voor bedrijfsafval en 
gevaarlijke afvalstoffen (C3-deponie) allerlei recyclingactiviteiten uitgevoerd (scheiden en vergisten 
van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval, sorteren bouw- en sloopafval, puinbreken, 
houtbank, grondreiniging, baggerslibbewerking). 

Bij de genoemde bewerkingsactiviteiten van Omrin ontstaan nuttig toepasbare praducten alsmede 
brandbare reststramen, die elders moeten warden verwerkt. Gezien de moeizame afzetmarkt door 
een grate ondercapaciteit in de markt (meer dan 2 miljoen/jaar in Nederland) wil Omrin zelf een 
verbrandingsinstallatie voor middel-calorische afval- en reststoffen (met terugwinning van zoveel 
mogelijk energie) oprichten en in werking nemen (een z.g. Reststoffen Energie Centrale (REC)). 

Wettelijk kader 

Het oprichten van een inrichting voor de op- en overslag alsmede verwerking van (gevaarlijke) 
afvalstoffen, is op grand van het lnrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer (lvb) een 
vergunningplichtige activiteit. Voor het onderhavige initiatief is met name cat. 28.4, onder e van 
bijlage I van het lvb van belang: " .. het verbranden van (1) huishoudelijk afvalstoffen en (2) 
bedrijfsafvalstof fen". 

Dit betekent dat voor de REC een oprichtingsvergunning op grand van de Wet Milieubeheer (Wm) 
moet warden aangevraagd. Voor de REC hoeft geen aparte vergunning op grond van de Wet op de 
'Naterhuishouding 1.ian de zijde van Rijl(5waterstaat te worden verleend: de onttrel~l~ing en lazing 
¥alt binnen reil<Wijdte van de bestaande ¥ergunningen van de WKC. Alleen voor de (indirecte) lazing 
van sanitair afval1Nater en van mogelijk verontreinigd regenwater van het verhard terrein zal een 
lozingsvergunning krachteR5-Ge Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo) moeten woreleA 
verkregen. Het OB '.tan Wetterskip Fryslan vormt hier het bevoegd gezag. 
Er is dan ool< sprake van coordinatie krachtens hoofdstuk 14 Wm: de vergunningenprocedures 
krachtens de Wm en Wvo dienen tegelijl<ertijd/in samenhang met ell<aar te worden c:loorlopen. 

Op grand van de uitkomsten van de quick-scan in het kader van de Flora- en Faunawet en de 
voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet hoeft naar verwachting geen vergunning op 
grand van de Natuurbeschermingswet en/of een ontheffing op grand van de Flora- en Faunawet te 
warden aangevraagd . 
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Leeswijzer 

Deze gecombineerde vergunningaanvraag voor de vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer 
en de Wet Verontreiniging Oppervlaktevvateren is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

lnleiding, leeswijzer en samenvatting; 
lngevuld aanvraagformulier Wm van de provincie Fryslan; 
lngevuld aanvraagformulier \A/vo van het \Aletterskip fryslan; 
Bijlagen. 

In de inleiding wordt de aanleiding voor en de motivering van de aanvraag gegeven tezamen met 
het wettelijk kader waarbinnen het initiatief gerealiseerd dient te warden. Om de leesbaarheid van 
de stukken te vergroten is eveneens een lijst met definities en afkortingen toegevoegd en is een 
niet-technische samenvatting van hetgeen wat wordt aangevraagd gemaakt. 

Het standaard aanvraagformulier van de provincie Fryslan is ingevuld voor zover de vragen daarin 
van toepassing zijn op de Reststoffen Energie Centrale. De niet van toepassing zijnde vragen en 
teksten zijn verwijderd. De in de tekst genoemde bijlagen zijn opgenomen achter het tabblad 

Bijlagen. 

Deze wijze van werl<en is eveneens aangehouden voor het aan11raagformulier van het 'Netterskip 
fryslan met betrel<l<ing tot de aanvraag 11oor een vergunning op grond van de Wet Verontreiniging 
Oppervlal<tewateren. De in de tel<st genoemde bijlagen zijn eveneens opgenomen achter het 
tabblad 5ijlagen en l<omen deels overeen met de bijlagen zoals ze zijn toegevoegd voor de aanvraag 
op grond van de Wet Milieubeheer. 

In de bijlagen tot slot zijn alle tekeningen, de procesbeschrijving, de toetsing aan de IPPC richtlijn, 
het Acceptatie en verwerkingsbeleid (/01/AO IC), luchtemissies, de rapportages t.b.v. geluid en 
bodem en het uittrel<sel van de Kamer van Koophandel opgenomen. 
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Lijst van definities en afkortingen 

A AVI Afvalverbrandingsinstallatie 

B 

c 

AV I AO-IC Acceptatie Verwerkingsbeleid/ Administratieve Organisatie - lnterne Controle 

BA Bedrijfsafval. In het LAP wordt hieronder verstaan het gevaarlijke en niet-gevaarlijke afval 

dat afkomstig is van bedrijven. In de Wet milieubeheer worden bedrijfsafvalstoffen 

omschreven als afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen 

BAT Best Available Techniques (zie BBT) 

BBT Best beschikbare techniek 

BEVI Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen 

BLK Besluit Luchtkwaliteit 

BRL Beoordelingsrichtlijn 

BREF Referentiedocument ten aanzien van stand der techniek/BBT 

BRZO Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 

B&S Bouw & Sloop 

BSA Bouw- en sloopafval. Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen 

en andere bouwwerken 

BVA Besluit Verbranden Afvalstoffen 

c.a. Cum annexix 'met bijbehoren' (latijn). 

Cat. I Bouwstof niet-zijnde grond: bouwstof die 
• geen van de samenstellingwaarden voor organische stoffen en tevens geen van de 

samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals beschreven in bijlage 2 van het 
Bouwstoffenbesluit overschrijdt en 

• op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden 
genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in 
bijlage 2 van het Bsb wordt overschreden. 

Cd Cadmium 

CO Kool monoxide 

C02 Kooldioxide 

COD Chemical Oxygen Demand (eng. voor CZV) 

CUR/PBV Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) I 

Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) 

CZV Chemisch zuurstof verbruik (in afvalwater) 

D dB(A) Gewogen waarde geluid uitgedrukt in decibel 

digestaat Product dat overblijft na vergisting 

DLC Design Load Case (ontwerp-punt voor de REC) 

E ECO Economizer 

E-filter Elektrostatisch filter 

Emissie Het vrijkomen van een stof, geluid of energie 

Eural Europese Afvallenstoffenlijst 

F FF-wet Flora- en Faunawet 

Fluff Brandstof gemaakt uit papier-/kunststofafval, niet geperst 

REC Harlingen.aanvraag Wm efl--W¥G.def (sept) 7 



G GA Gevaarlijk afval. Afvalstoffen zoals aangewezen in de Regeling Europese afvalstoffenlijst 

(Eura!). 

GJ GigaJoule 

GS Gedeputeerde Staten 

GWW Grand- , weg- en waterbouw 

H HAZOP Hazard and Operability (studie): een vorm van storingsanalyse 

K 

L 

HOO Afval van Handel, Diensten en Overheid 

HCl Waterstofchloride (zoutzuur) 

HF Waterstoffluoride 

Hg Kwik 

HHA Huishoudelijk afval. Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor 

zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn 

aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Onder huishoudelijk afval vallen oak de grove 

bestanddelen die vaak 'Grof huishoudelijk afval' warden genoemd, zoals grof tuinafval, 

meubels, tapijten en particulier bouw- en sloopafval 

IE lnwoner Equivalent (maat voor vervuilingsgraad van water) 

IPPC 

IRR Internal Rate of Return (IRR) is de discontovoet die een netto contante waarde van nul 

oplevert voor een reeks van toekomstige kasstromen 

lvb lnrichtingen- en Vergunningenbesluit 

kton Kiloton (= 1000 ton) 

LAP Landelijk Afvalbeheerplan 

LAeq Equivalent geluidniveau (d. i. het gemiddelde van afwisselende niveaus van het -in een 

bepaalde periode optredende- geluid) 

LMax Maximaal geluidniveau 

M m.e.r. Milieu-effectrapportage (procedure) 

N 

MER Milieu Effect Rapport (document) 

MTG Maximaal Toelaatbare Grenswaarde (geluid) 

MTR Maximaal Toelaatbaar Risico 

MMA Meest milieuvriendelijk alternatief 

MW Megawatt 

NB-wet 

NeR 

NH1 

Nm3 

NMP 

NNM 

NOx 

NRB 

Natuurbeschermingswet 

Nederlandse Emissierichtlijnen 

Ammoniak 

de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder absolute druk 

van 1,01325 bar, een volume van een kubieke meter inneemt 

Nationaal Milieubeleids Plan 

Nieuw Nationaal Model 

Stikstofoxide(n) 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
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0 ONF Organisch Natte Fractie. Residu uit mechanische scheiding, hoofdzakelijk bestaande uit kleine 

organisch en anorganische stoffen. Wordt in de SBI bewerkt door middel van wassing en 

vergisting 

p 

OVO Externe oververhitter 

- Oudour Unit European 

PAK 

PCB 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Poly Chloor Biphenylen 

PCDD/PCDF Dioxinen/Furanen 

PKB Planologische Kern Beslissing 

PM10 Fijn stof 

PPF Plastic en papier-fractie (van de SBI) 

Q Quench Snelle afkoeling d.m. v. water of lucht 

R 

s 

T 

v 

w 

RDF 

REC Reststoffen-energiecentrale 

RGR Rookgasreiniging 

SBI Scheidings- en Bewerkingslnstallatie op Ecopark De Wierde 

SBZ Speciale Beschermings Zone 

SCR Selectieve Catalytische Reductie (DeNOx) 

SNCR Selectieve Non-Catalytische Reductie (DeNOx) 

SN Startnotitie 

502 Zwaveldioxide 

Stb Staatsblad 
Ste Staatscourant 

Tl 

VA 

VBS 

Thallium 

Voorgenomen activiteit 

Veiligheid-Beheer-Systeem 

Vergisten Omzetten van biomassa in energierijk gas en reststoffen (digestaat) . 

VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

WKC Warmtekrachtcentrale 

Wm Wet milieubeheer 

Wwh Wet op de waterhuishouding 

Wvi Was- en Vergistingsinstallatie (van Omrin) 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
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Eenheden 

Mton 

kiloton /kton 

ton 

kilogram (kg) 

gram (g) 

milligram (mg) 

microgram (µg) 

nanogram (ng) 

picogram (pg) 

miljoen ton 

1.000 ton 

1.000 kg 

eenheid van gewicht 

10-3 kg 

10-6 kg = 10-3 gram = 0,001 gram 

10-6 gram= 0,000001 gram 

10-9 gram= 0,000000001 gram 

10-12 gram= 0,000000000001 gram 

p.s. dezelfde grootheden gelden ook voor: 
• energie eenheid: Joule (J), 
• afstand eenheid: meter (m) , 
• vermogen eenheid: Watt (W) 
• volume eenheid liter (l) 

e.d. 

m3 1.000 liter 

Nm3
0 standaardvolume (d.w.z. 1 m3 bij 273,15 K, 101,3 kPa en betrokken op droge lucht. Votgens het Bva 

wordt een emissie (via de rookgassen) daarnaast teruggerekend op een referentie zuurstofpercentage 

van 11% in de afgasstroom. 

kWh kilowattuur 
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d d w t AAT 1:1bet:ieer ('A'm) en de "oor 1:1 ligt de gecombineerde verg1:1nningaanvraag op gront1 vane ae mlle ff . 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (\Alvo~ voor de oprict:i_ting van een Reststoffen Energ1e 
Centrale op t:iet ind1:1strieterrein aan de lnd1:1stnet:iaven te Harlmgen. 

Deze aanvraag wordt ingediend door Omrin/Afvalst1:1ring Friesland MY met l:iet d~el de door R~ar 
d d~ i...~~nQ9ai:e-r.estst-Gffen en geaccepteerde brandbare afvalstoffen m te zetten as 

geprot11:1ceert1c-t:tH:1· · I D gie zal in de 
brandstof teneinde zoveel mogelijk n1:1ttig toepasbare energ1e te ma ~;1n.eze ener 
¥erm "an t:ioge druk (HD) stoom worden geleverd aan een bestaande 1Parmte ~r~c~t Cen;~~le 
WKC ' ali.'aar met deze stoom zal worsen be nut voor de preGl:lctie van elel<~n.ate1t (16A n •) en ~age 
~
1

;1:11< kD) ~toom voor ind1:1striele toepassingen t.b.v. best-aande be~rijven (F".1s1a) en nog te
1 
\'€!tigen 

bedrij"en De installatie heeft een capaciteit van 228 .000 ton per 3aar (gem1ddeld 6JO ton . da:o)· De 
r • . • . · i... • • ~QJ WAI maximale tRermiSCRe verbrandingscapac1te1t Van de lAFlCHtlRg 15 n nt1,-• 

De af11al en reststoffen zullen zo'Nel per as als over t:iet water 'Norden aangevoerd. _Op de lo_catie 
u1ord~n de afval en reststoffen gelost in de bunl<er. In de bunker warden ze zo nod1g verklemd en 
:·ehomogeniseerd en middels poliepkranen in de installatie gebract:it en gecontroleerd verbrand. De 
~ner ie die cfaarbij vrijl<amt wordt benut voor de productie van sto.om: De rool<gassen warden . 
~nigd in een rool<gasreingingsinstallatie, die voldoet aan t:iet cntena ~,est Be~.~aan~-~ !e~~~1~~~~it 
De "ergaand gereinigde rookgassen worden middels een sct:ioorsteen afgeyoerd, .. aar lJ . e <wa 1 
con~inu wordt bewaakt om te controleren dat wordt voldaan aan de daarvoor gestelde e1sen 
(BVA/IPPC). 

De belangrijl<ste milieuaspecten van de REC installatie betreffen: 

Energieproductie; 
Luct:itemissies; 
Gel1:1idsemissies; 

De o"erige milie1:1aspecten zeals bodem, oppervlal<tewater, afvalstoffen, exter_ne veiligt:ieid, . 
land;ct:iappelijl<e inpassing, v-e-rkeeF-Zijn minder rele\lant omdat daa~bij sprake .is '.;an _(zeer) gennge 
tot verwaarloosbare effecten, die bovendien voor zo1;er van toepassmg tot de mnct:itmg zelf en de 
directe omgeving beperkt blijven. R · 
Daarnaast i~ uit de onderzoeken in t:iet kader van de Flora en Faunawet en de Matuurbesc ermmgs 
wet geblel<en dat er geen significante, ne~~tieve ~f~ecten voor de flora en fa~na en ?,e natu1:1r te 
verwact:iten zijn. Op de volgende pagina z1Jn de m1lleuaspecten en effecten m tabel. orm 
weergegevei+. 
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Mi li euaspect 

Energie 

Milieueffect 

Maximaal energie rendement installatie 88,3%, indien alle geproduceerde 
lage drul< stoom won:lt afgenomen. Elel<:triciteitsproductie 1 a MW. 

Parameters B\lA eis Garantiewaarden 
(mg.£MmJt+ (mg.£MmJi, 

Stof (PM1Q) ~ .:,§ 

00 +G 4,Q 

MF + 4 
wl, w 4Q 

NG* l-fJ 4G 
NMJ ~ .:,§ 

w w 4Q 

~ +G 4,Q 

Fig ~ ~ 
Cd en Tl ~ ~ 
Som zware metalenJ Q;-3 ~ 
l::>ioxinen.lfuranen 0,1 ng +EQtMmJ .: Q,1 ng +EQi~lm~ 

I ·" 
.. 

U1tgedrukt als mgr Mm biJ 11 % zuurstof en droog en als daggem1ddelde 
m.u.v. MO*, dit is het maandgemiddelde. 

2 +e beschouwen als worst case waarden 
J Som van Sb.As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn , Mi en \I 

i::>e geluidsemissies van de installatie passen binnen de geluidszonering van 
het industrieterrein {13 tot 19 dB beneden de zonegrenswaarden). 

Toename ter plaatse van de geluidszone Q,3 Q,8 dB(A) enter plaatse van 
MTG punten Q, 1 Q, 4 dB(A) 

~ Verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging 

Oppervlaktewater Alleen indirecte lozing van sanitair afvalwater en bij stilstand lazing van 
bedrijfsafvalwater op de gemeentelijl{ riolering 

Af•1alstoffen Hoeveelheid reststoffen na verbranding voldoet aan IPPC (o.b.v. toetsing aan 
het referentiedocument voor afvalverbranding) 

Externe veiligheid i::>e installatie valt niet binnen de criteria van het Besluit Risico Zware 
Ongevallen (BRZO) of Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen (BE\11) en levert 
als zodanig geen significant risico op voor de exteme veiligheid (omgeving) 

Landschappelijk i::>e gebouwen en installatie passen binnen de gestelde kaders van de 
inpassing Planologische Kern Beslissing (PKB) Waddenzee en het bestemmingsplan 

Verl{eer Toename wegvervoer: 24 vrachtauto's per dag in de dagperiode 

Toename watertransport: 2 schepen per dag tussen Oudehaske en Harlingen 

Na-tl:ruf Significante negatieve c.q. negatieve effecten op de natuur en de flora en 
fauna worden niet verwacht. 
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Niet technische samenvatting 

Adresgegevens 

Moor u ligt de niet technische samenvatting van de aanvraag van een v.ergunning in het kader van de 
Wet milieubelieer (Wm) voor de Reststoffen Energie Centrale (vereler als REC) van 
Omrin/Afvalsturing Friesland NV (verder Omrin) aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen 

(industriehaven), katlastraal oekend onder gemeente Harlingen, sectie F, nrs: 1449 (deels). 
Omrin/ Afvalsturin Friesland NV houdt kantoor aan de Hidal oweg 5 te Leeuwarden 

Werkzaamheden initiatiefnemen ,__ __ 
Omrin zamelt huishoudelijk en bedrijfsafval in en verwerkt het in een eigen scheidings- e 

ewerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. f.iet ingezamelde afval wordt zo veel mogelij~ 

gescheiaen in verschillende af.valsoorten Clie weer. gerecycled kunnen warden. Het brandbaar afvaU 
dat na sc:heiding overblijft wordt afgevoerd naar een externe afvalverbrandingsinstallatie. In de 
toekomst zal dit in veruit de meeste gevallen de REC zijn. 

IMinimale milieu-effecten 
11o.-~~------D e industriehaven van Harlingen ligt direct naast het Natura2000-gebied de Waddenzee. De 

nabijheid van dit gebied heeft ervoor gezorgd dat Omrin als initiatiefnemer op voorhand een aantal 
keuzes heeft gemaakt, die tot doel hebben de milieueffecten op het gebied tot een minimum te 
be erken. Deze keuzes zijn. 

geen (proces)waterlozing op het water in de lndustriehaven; 
gebruikmaken van de bestaantle koelwaterlozing van de WKC en restwarmtelozing dient te 
passen binnen de vergunningvoorwaarden van de Wwh-vergunning; 

3. het gebouw en de schoorsteer. niet hogcr aan strikt noodzakelijk; 
:4. geen overdadige verlichting van het terrein 

'---~~~--~ 
5. geen aan- en afvoer over de Waddenzee, maar via de weg en/of binnenwateren. 

In het milieueffectrapport dat voor de REC Harlingen is opgesteld (zie de samenvatting van het 
milieueffectrapport, bijlage 25), zijn verschillende varianten en alternatieven van de RE 
bestudeerd. Oak wordt daar ingegaan o de milieu-effecten. 

Bedrijfstijden 

De REC is een continubedrijf. Dit betekent dat de inrichting in principe het gehele jaar en 24 
uur:/dag in bedr:ijf is. De aan- en afvoer van de afval-, hulp- en grondstoffen over de weg vind~ 
plaats in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur. De aan - en afvocr per :;chiR vindt gedurende 24 
uur/dag Qlaats over binnenwateren. 

Doorze ~ 

Bedrijfsvoering gebeurt in volcontinu bedrijf, met een beschikbaarheideis van minimaal 8.000 
bedrijfsuren per jaar. De doorzet van de reststoffen is er jaar gemiddeld 228.000 ton en Qer uun 
gemiddeld 28 ton. 

hermische belasting 

De verwerkingcapaciteit van de verbrandingslijn wordt begrensd door de thermische belasting van 

de installatie. Deze is vastgelegd o 103 MW bij een calorische waarde van 13 MJ/ kg van de 
brandstof. 

6tart I sto -12.rocedur 
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Om de installatie optimaal te kunnen starten en stoppen wordt de installatie uitgerust met twe 
opstookbranders, die worden gestookt op aardgas. Deze opstookbranders zorgen ervoor dat d 
ehele installatie incl. de rookgasreinigingsinstallatie op de gewenste bedrijfstemperatuur wordt 

gebracht alvorens het afval op het rooster wordt gebracht (ca. 24 uur). Dit betekent dat de ketel o 
inimaal 850 oC moet zijn en dat de verblijftijd van de rookgassen in de ketel minimaal twee 

econden is, voordat het rooster in werking mag worden gesteld en het eerste afval verbrand mag 
worden. 

et stoppen van de installatie gebeurt in feite in omgekeerde volgorde. Eerst zal de toevoer van de 
afvalstoffen worden gestopt, zodat de temperatuur van de ketel zal gaan dalen, waarna d ...._ __ 
opstookbranders in bedrijf komen om de temperatuur op minimaal 850 C te houden. Op deze wijz 
wordt gezorgd voor een gecontroleerde uitbrand van de afvalstoffen op het rooster. Zodra al he 

fval o het rooster is verbrand wordt de installatie in ongeveer 24 uur gecontroleerd estoQt. 

Onderhoud installatie 
et geplande onderhoud van de installatie vindt plaats gedurende 1 x veertien dagen groot --... onderhoud en 2* een korte stop gedurende het jaar. De start/sto -Qrocedure zal dan ook volgens 
ovenstaande werkwi ·ze laatsvinden. 

eet· en regelsystemen ------et meet- en regelsysteem is zo uitgevoerd dater een optimale processturing en bewaking vanui 
Cle Centrale Controle Room (CCR) mogelijk is. Verder is het systeem in staat volledig automatisch 

rocesregelingen uit te voeren en te onderhouden en is het in staat storingsmeldingen te generere 
en te registreren. 

Bij elke motor of aandrijving is een lokale handbediening, via een lokale werkschakelaar, aanwezig. 
iernaast is aansturing van proces gerelateerde groepen, volgens een gedefinieerd programma 

mogelijk. Een volledig automatische besturing van de gehele installatie is niet voorzien. Dit 
betekent dat de installatie groepsgewijs, door het besturingssysteem vanuit de CCR OQgestart 
bedreven en gestoQt kan worden. 

e bediening- en bewakingsystemen zijn in staat de volgende taken te beheersen· 
alle bedrijfstoestanden, alarm- en storingsmeldingen zijn op het beeldscherm zichtbaar, 
alle alarm· en storingsmeldingen worden met een printer vastgelegd; 
proces beeldvisualisatie en het weergeven van de actuele Qrocessituatie· 
weergave van de actuele softwarestatus aan de operator; 
bedienmogelijkheid van alle procesaQQaratuur enkelvoudig of OQ roeQenniveau· 
visualisatie van groepssturingen; .....__ ___ _ 
trendvolging van vrij programmeerbare procescomQonenten; 
kenmerken van installatiedelen door KKS; ....._ _____ _ 
het aanleveren van informatie aan een managementsysteem. 

Het systeem verzorgt de complete databewerking, signaalfuncties, sturing en bewaking van de 
installatie. Alie beveiligingschakelingen van installaties, zoals brandersturingen, ------ketelbeveiligingketens et cetera die bi · storingen niet mo en uitvallen, warden in een 'Fail Saf 
PLC' ·configuratie opgebouwd. 

De schoorsteen zorgt voor de afvoer van de gereinigde roakgassen naar de atmosfeer. De meet- en 
opnamepunten voar de emissiemetingen warden inpandig, in een geconditioneerde ruimte 
geQlaatst . 

Brandpreventiemaatregelen 

Het voorkomen van de brand (preventie) betekent ondermeer dat zoveel mogelijk gebruik wardt 
gemaakt onbrandbare/zeer maeilijk brandbare bouwmaterialen (steen, metaal, steenwol en 
der elijke). Ook het gebruik van moeilijk brandbare bekabeling helQt ter reventie van brand. 

REC Harlingen.aanvraag Wm eA--Wve.def (sept) 14 



ersQnee 
et personeel dat werlaaan'I is bij de REC krijgt instructie in et herkeAnen van brandgeva rli k 
ituaties en instructie lloe zij maeten handelen t:>m dergelijke situaties op te lossen 
ausekeepfng). De ct>ntinue .aanwezighefd (24/7 van personeel is een waarbo da 
rand evaarli ke situaties orden v.oer amen 

lns12ectfe· en onderhoudsplan: Een iflspectte- e11 enderheudsplan helpt rnee in het voerkomen va 
and. Zo warden versleten onderdelen tr di onldekt en leveren · een bran ev21ar mee 

p 
Werkvergunnfngen: Voor het uitvoeren v.an eRderhouds· en re aratfewerkzaamheden 1s al ti· d ee 

erkvergunnfng nodfg 
Werkinstructfes: Voor brandgevaarlf jke onderhoudshandelingen warden specifiek 

erk,instructtes o~gesteld, vo.or zow.el eigen personeel als personeel van derden; 
Rook· en vuurverbod: Op het gehele terreiil geldt ·een rook 'E!n o en vuur verbod alleen tn 1 

12eciaal daarveor ecreeerde rui te ma worden geroo t 

unke 
m broei van de afvalstof fen tn de bunker te v.oorkomen zullen de afvalstoffen niet langer dan 

. agen tn de bunker li · en. Daarnaast vtndt in de bunker cantfnu visueel toezicht P-l ats doCilr d 
raanmachinist 

Op locatie worden de afval· em reststoffen gelast tn de bunker. In de bunker worden deze rnducte 
o nodig verklelnd en gehemegeniseerd en worden vervolgens middels lie ranen i d 
erbrandf ngsinstallatte gebr:ac::ht voor · econtroleerde verbranding 
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e ver:branding gebeurd op een roosteroven. Door de hoge temperat1:1ur verbranden de aNal· e 
reststoffen. De uitget>rande (bodem)as, vliegas en rookgasreinigerresidu warden tijdelijk opgeslage 
en afgevoprd VCDc:>r verwerking. De roo~gassen die vrijkomen tijdens de verbrandfng bevatten energi 
n de vorm van warmte. Met deze warmte wordt een ketel verwarmCif met water dat <!laardoor word 

omgezet ·1n stoom. De staom gaat verv.otg:ens naar de warmtekrachtcentrale (WK() Harlin en waa 
et wardt am e:zet in ener ie Hierva11 komt .ook de naam Reststoffen Ener te Centrale 
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e vrijkomende rookgassen gaan door een rookgasreinigingsinstallatie waar ze warden behandeld. 

Aan de uitstoot van rookgassen zitten strenge eisen van de Nederlandse overheid 
De REC zoekt daarbij niet alleen aansluiting bij de Nederlandse wet- en regelgeving maar ook bij de 
Europese richtlijnen. Dit wordt vertaald in voorschriften waaraan de REC zich moet houden. Zij 
rijgt deze voorschriften van de provincie FrY,slan die deze voorschriften regelmatig controleert og 
alevin ervan. 

~oor verschillende milieuaspecten zijn onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld voar lucht, licht, 
cluid en geur. Uit deze onderzaeken komt naar voren dat de REC voor al deze as(:1ecten voldoet 
an wet- en regelgeving. 

Onderstaand zijn de belangri'kste milieuasRecten kart toegelicht. 

Het luchtonderzoek wijst uit dat de windmolen, die op korte afstand van de schoarsteen staat, 
invloed heeft op de luchtverspreiding en daarmee op de manier waarop de concentraties van de 
c;toffen worden verspreid. De zeedijk heeft hier geen invloed op. De berekeningen zijn uitgevoerd 
~oor de verspreiding van de diverse stoffen bij verschillende mate van bebauwing van de amgeving_ 
~lle stoffen voldoen zelfs bij worstcase situaties} aan de gestelde normen. 

~oor geur zijn de valgende geurbronnen onderzocht: 
• De afvalbunker. 
• De sahaorsteen 

i-...~~~~~~~~~~~~~-

D e opslag van bodemas in overkapte vakken en de buitenapslag ervan 

Ook vaor geur is de invloed van de w1ndmolen en de zeedijk onderzocht @n zijn de berekeningen 
uitgevoerd voor de verspreiding van geur bij verschillende mate van bebouwing van de omgeving. 

Op basis van het geuronderzoek bli"kt dat zelfs in een worstcase situatie wordt voldaan aan de van 
toeRassing zijnde geurnormen. 

Gelutd 
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De immissieniveaus van de installatie passen binnen de geluidszonering van het industrieterrein. Da 
etekent concreet dat de installatie niet meer eluid maakt dan toegestaan OQ het industrieterrein. 

Daarnaast leveren de activiteiten die de REC op het terrein zullen gaan uitoefenen een 

verwaarloosbaar risico 012 bodemverontreini in 012 

Afvalstoffen 
De hoeveelheid reststoffen na verbranding voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Voor d 
'nname van afval- en reststoffen heeft de REC strikte regels opgesteld die zijn terug te lezen in heti 
acce tatiebeleid. Dit beleid is bi" de aanbieders van afval- en reststoffen bekend. 

Storingsmaatregelen in het verbrandingsproces en de rookgasreiniging ·--------e REC heeft een betrouwbare rookgasreiniging, waarbij diverse onderdelen dubbel zijn uitgevoerd 

of met voldoende reservecapaciteit. Daarnaast zijn er reserve onderdelen in huis zijn zodat directi 
an warden ingegrepen om een storing 012 te lossen. Lukt dat niet dan zal de installatie zo snel 

ogelijk warden uitgezet 

Lichthinden -------
De Rm heeft onderzoek laten i:loen naar de eventuele lichthinder naar de omgeving. Door sli 
Eebruik te maken van lampen voldoet de verlichting aan de eisen die lichthinder voorkomen, terwijl 
er ool< nog steeds veilig kan warden gewerkt door de medewerkers van de REC. 

Werkee11 
Bij ingebruikname van de installatie zal het te verbranden afval volledig warden aangevoerd peli 
vraclitwagens en zullen ook de reststoffen per vrachtwagen warden afgevoerd. Binnen een jaar na 
ngebruikname is de verwachting dat 50% van het te verbranden afval wordt aangevoerd per schig 

en dat de bodemas geheel wordt afgevoerd per schip. Er warden daarom in de verschillende 
onderzoeken (o.a. Lucht, geluid) twee scenario's onderscheiden voor de verkeersemissies: 

100% door middel van vrachtauto's en afvoer bodemas, 100% doori 

er vrachtauto en 50% 12er schip en afvoer bodemas, 100% Rell 

Externe veilighef ,__ ___ _ 
De REC is getoetst aan de normen die de overheid heeft gesteld aan de externe veiligheid. Hieruit is 

gebleken dat de installatie een onacceptabel gevaar 0(:1levert voor de omgeving, dus dat de RE 
voldoet aan deze eisen 
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Aanvraag Wet Milieubeheer (Wm) 
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1 Algemene gegevens 

1.1 Naam, adres (straat, huisnummer, postcode en plaats) en telefoonnummer inrichting: 

Reststoffen Energie Centrale 
Lange Lijnbaan • 
8861 NW Harlingen 

i.2 Kadastrale aanduiding percelen inrichting: 

Gemeente: Harlingen 
Sectie: F 
Nr(s): 1449 (deels) 

1.3 naam, adres (straat, huisnummer, postcode en plaats), telefoonnummer, faxnummer en 
e-mailadres aanvrager: 

Omrin/ Afvalsturing Friesland NV 
Hidalgoweg 5 
8938 BA Leeuwarden 
Tel: 058-2336565 
Fax: 058-2157642 
info@omrin.nl 

Zie bijlageR •= Uitreksel van de Kamer van Koophandel 

i.4 Naam en eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres contactpersoon (indien 
anders dan vermeld bij 1.3): 

Omrin I Afvalsturing Friesland NV 
Contactpersoon: S. Bosch 
De Dolten 11 
8465 SB Oudehaske 
Tel: 0513-614500 
Fax: 0513-614500 
sbosch@omrin.nl 

1.5 Naam en eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de eigenaar dan wel 
drijver van de inrichting (indien anders dan vermeld bij 1.3): 

N.v.t. 

i.6 Naam en eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van degene die de die de 
feitelijke leiding heeft van de activiteiten in de inrichting (indien anders dan vermeld bij 
1.3): 

N.v.t. 

1.7 Beschrijf in paar korte zinnen de hoofd- en deelactiviteiten van de inrichting. Geef daarbij 
oak de capaciteiten aan. Sluit hier zo veel mogelijk aan bij de categorieen van het 
lnrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer. 

Afvalsturing Friesland, verder te noemen Omrin, heeft het voornemen om op de 
lndustriehaven van Harlingen een z.g. Reststoffen Energie Centrale op te richten. De 
inrichting betreft een installatie voor de thermische verwerking van, van buiten de 
inrichting afkomstige, huishoudelijke afval - en reststoffen en bedrijfsafvalstoffen d.m. v. 
roosterverbranding met een capaciteit van 103 MWth· 
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Op de inrichting is de lvb-categorie 28.4e, punt 1 en 2 van toepassing. 

i.8 Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd . 

Een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting. 

i.9 lndien een veranderingsvergunning wordt aangevraagd, geef aan waarop de veranderingen, 
ten opzichte van hetgeen reeds vergund is , betrekking hebben. 

N.v.t. 

i.10 lndien de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd naar hun aard tijdelijk zijn 
vermeld dit dan in de aanvraag en vermeld dan tevens de periode waarvoor vergunning 
wordt gevraagd of wanneer de inrichting buiten werking wordt gesteld. 

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd 

i.n Geef een overzicht waarin is opgenomen de Wm-vergunning of Wm-vergunningen op grand 
waarvan de inrichting opgericht dan wel in werking is. Vermeld in dit overzicht oak de 
meldingen van veranderingen welke binnen de inrichting hebben plaatsgevonden. 

Niet van toepassing veer een oprichtings't'ergunning 

i.12 Geef aan of voor de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd een bouwvergunning 
vereist is. 

Ja, voor de bouw van de installatie en de bijbehorende gebouwen wordt bij de gemeente 
Harlingen een bouwvergunning aangevraagd. Deze bouw't'ergunningaanvraag l<an neg niet 
warden toegevoegEI, r:naar het voorblad van Ele bouwvergunningaanvraag zal-t..z..t-r-WGrElen 
toegestuurEI. Op 18 maart 009 is eze oouwvergur:ming verleend doo het colle e va 
Bwr · e eester elil Wethouders 'la Harlingen zie bijla e 19 

Niet-technische samenvatting 

i.13 Geef een niet-technische samenvatting van de aanvraag. Besteed daarbij vooral aandacht 
aan de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu tengevolge van de inrichting en de 
activiteiten waarvoor vergunning gevraagd wordt. Voeg deze samenvatting als een bijlage 
behorende bij de aanvraag. 

Zie lnleiding. leeswijzer en samenvatting 
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2 De inrkhting 

2.1 Voeg een plattegrondtekening van de inrichting bij waarop ten minste de volgende zaken 
zijn aangegeven: 
a. gebouwen en procesinstallaties; 
b. functie diverse bedrijfsruimten; 
c. laad- en losplaatsen; 
d. opslagplaatsen, tanks, tankputten, silo's e.d. met vermelding van de omvang; 
e. opslagplaatsen (gevaarlijke) (afval)stoffen met vermelding van de hoeveelheden; 
f. opslagplaats gasflessen/ drukhouders met vermelding aard en hoeveelheid gassen; 
g. belangrijkste emissiepunten (geluidemissiepunten aangeven in het akoestisch rapport); 
h. situering brandblussystemen; 
i. wegen, parkeerterreinen e.d.; 
j. aard verhardingen (binnen en buiten); 
k. begrenzing van de inrichting; 
1. erfafscheiding en toegangen tot het terrein; 
m. indien er delen van de inrichting warden verhuurd aan of gehuurd van derden moeten 

deze duidelijk zijn aangegeven, bijvoorbeeld middels arcering; 
n. in geval van een veranderings- of revisievergunning moet duidelijk zijn aangeven wat 

onder het bestaande gedeelte valt en wat onder de uitbreiding of verandering. Maak 
bijvoorbeeld gebruik van arcering; 

o. schaal tekening (tussen 1:250 en 1:1000); 
p. noordpijl. 

2.2 Maakt de inrichting onderdeel uit van een grater organisatorisch verband? 

Ja, de inrichting genaamd Reststoffen Energie Centrale maakt onderdeel uit van de 
organisatie Afvalsturing Friesland NV, die opereert onder de handelsnaam Omrin. 

2.3 Heeft het bedrijf binnen een straal van 700 meter nog andere percelen of gebouwen in 
gebruik? 

Nee, wet wordt de geproduceerde energie in de vorm van stoom geleverd aan de op 
hemelbreed 350 meter afstand staande Warmte Kracht Centrale (behoort niet tot dezelfde 
inrichting). Oit betel<ent dat de stoomleiding tot de inrichtingsgrens van de WKC bij de 
inrichting van de REC zal gaan behoren. 

2-4 Worden er delen van het terrein van de inrichting verhuurd aan derden? 

Nee 

2.5 Huurt het bedrijf het bedrijfsterrein geheel of gedeeltelijk van derden? 

Nee 
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3 De ligging van de inrichting 

3.1 Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van de inrichting in de ruimere 
omgeving is aangegeven . Bij deze tekening moet ten minste aandacht gegeven worden aan 
de volgende aspect en: 
a. schaal 1 :25.000; 
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; 
c. terrein eigen inrichting arceren of duidelijk omlijnen. 

Zie bijlageA 1: Topografische kaart 

3.2 Voeg een kadastrale tekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de volgende 
aspecten: 
a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); 
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; 
c. weergave van alle bebouwing en de aard hiervan binnen een straal van 250 meter; 
d. vermelding kadastrale begrenzingen; 
e. vermelding perceelsnumrners van de inrichting; 
f. terrein eigen inrichting arceren of duidelijk omlijnen. 

Zie bijlageA : Kadastrale kaart 
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4 De activiteiten 

4.1 Beschrijf de activiteiten en de processen in de inrichting en de ten behoeve daarvan toe te 
passen technieken of installaties waarvoor vergunning wordt gevraagd. 
Maak bij de beschrijving zo mogelijk gebruik van stroomschema's en besteed in de 
beschrijving ten minste aandacht aan de volgende aspecten: 
a. de aanwezige apparatuur met inhoud (inclusief hulpsystemen, zoals transportsystemen 

en stook- en koelinstallaties); 
b. de voor de activiteiten en de processen kenmerkende gegevens met betrekking tot 

grondstoffen, tussen-, neven- en eindproducten; 
c. de maximale uur- en jaarcapaciteit van de inrichting en het maximale motorische of 

thermische vermogen van de tot de inrichting behorende installaties; 
d. de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of de te onderscheiden 

onderdelen daarvan in bedrijf zullen zijn; 
e. reactievergelijkingen indien de aanvraag betrekking heeft op chemische reacties; 
f. de essentiele beveiligingen en veiligheidssystemen; 
g. de specifieke gevolgen voor de omgeving tengevolge van proefdraaien, normaal bedrijf, 

schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden en de specifieke maatregelen die 
zijn gerealiseerd ten behoeve van deze omstandigheden; 

h. de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het 
milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. 

Openingstijden: 
De Reststoffen Energie Centrale is een continubedrijf. Dit betekent dat de inrichting in 
principe het gehele jaar en 24 uur I dag in bedrijf is. De aan- en afvoer van de afval- , hulp-
en grondstoffen over de weg vindt plaats in de dagperiode 

Zie verder bijlageAI: Procesbeschrijving 

4.2 Beschrijf de specifieke maatregelen die zijn gerealiseerd om de gevolgen voor de 
omgeving te beperken ingeval van ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 17 .1 van de 
Wm, zoals brand- en explosie-emissies en morsingen. 

Zie bijlageAI: Procesbeschrijving 

4.3 Beschrijf de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting 
die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn. 

De toekomstige ontwikkelingen, die mogelijkerwijs te verwachten zijn, zijn: 
levering van stoom, heet water en/of C02 aan derden; 
opwerking bodemas binnen de inrichting; 

4-4 Welke ontwikkelingen zullen zich binnen vijf jaar volgens de huidige kennis en inzichten 
binnen de omgeving van de inrichting voordoen die van invloed kunnen zijn op de 
inrichting? 

Volgens verwachting zullen zich op het industrieterrein aan de lndustriehaven van 
Harlingen nog meer nieuwe bedrijven gaan vestigen. De bedrijven, die voor hun 
bedrijfsactiviteiten een significante hoeveelheid energie in de vorm van stoom o.i.d. nodig 
hebben, kunnen daarvoor mogelijkerwijs voorzien warden door de REC. Dit betekent dat 
dan gekeken zal warden op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven. Oak is er 
sprake van de realisatie van een ca. 240 ha groat kassencomplex op een afstand van ca. 4 
km afstand (gemeente Franekeradeel). Ook hier zal een vraag bestaan naar warmte en 
C02• De REC kan misschien ook hier een invulling aan geven. 
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5 Stoff en 

5.1 Geef een overzicht van de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen en vermeld 
hiervan ten minste de volgende gegevens: 
a. wetenschappelijke naam van de stoffen volgens de International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC) regels. (Bij het ontbreken van een officiele naam mogen 
algemeen bekende triviale namen of handelsnamen worden vermeld); 

b. de maximaal en gemiddelde aanwezige hoeveelheid in [m 3
] of [kg]; 

c. de categorie-indeling conform de ADR of de Euralcode; 
d. het jaarverbruik in [m 3

] of [kg]; 
e. fysische en chemische eigenschappen zoals aggregatietoestand, smeltpunt, kookpunt, 

vlampunt, zelfontbrandingstemperatuur, oplosbaarheid in water, explosiegrenzen in 
vol% in lucht, reukgrens e.d.; 

f. bijzondere eigenschappen, zoals instabiliteit, corrosieve eigenschappen en 
onverenigbaarheid met andere stoffen; 

g. MAC- waarden en andere toxicologische eigenschappen, zoals LC 50 waarden. 
De opsomming dient bij voorkeur in tabelvorm te geschieden. Maak dan gebruik van een 
tabel als volgt: 

Naam grond/hulpstof 

Natriumbicarbonaat 

(NaHC03) 

Aktief kool 

Stool~olie/dieselolie 

Aardgas 

Smeerolieen en 
hydrauliek-olie 

Ethyleenglycol 
(antivries) 

Lasgassen : 

Zuurstof 

Argon 

Acethyleen 

~latrnAloog (25%) 

Niet gevaarlijk 

Klasse 3 
Schadelijk 

lasse 2 
;?;eeF liERt 

ontvlambaar 

sslftceerq 

Schadelijk 

as 2 ;?;eeF liERt 
ontvlambaar 

RijteM 
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Hoeveelheid 
in opslag 

2 x 120 m3 

60 m3 

75 m3 

2 * HJQ A'l'l 

Hc5m 
n.v.t. 

5 x 200 liter 

10 x 25 liter 

3 x 50 liter 

3 x 50 liter 

3 x 50 liter 

§....mJ 

Geschat 
jaarverbruik 

2500 ton 

550 m3 

150 ton 

+w-mJ 

H)m 
5 miljoen 

Nm3 

1000 liter 

250 liter 

250 liter 

250 liter 

250 liter 

.w-mJ 

Bijzondere 
eigenscha en 

Ops lag 
gescheiden van 

zuren 

Ops lag 
gescheiden van 

zuren 

Geen 

Ops lag 
brandveilig 

Aansluiting 
volgens eisen 

netwerkbedrijf 

Opslag 
brandveilig 

Geen 

Ops lag 
brandveilig 

Plaats 

RGR-gebouw 

RGR- gebouw 

RGR· gebouw 

Aansluiting 
openbare 

gas net 

Werkplaats 

Werkplaats 

Gasopslag 
nabij 

werkplaats 

Gj}st.ag Ketelgebouw 
gesEl:lei9eA vaA 

baseA 
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Naam grond/hulpstof 

Helamin o.g. 

Afvalstof 

Bode mas 

Vliegas 

RGR-residu 

Euralcode 

Hoeveelheid 
in opslag 

5 x 25 liter 

19.01.12 2x1500 ton 

19.01.13./19.01.14 300 m3 

19.01.07' 300 m3 

Geschat 
jaarverbruik 

250 liter 

Geschatte 
jaarafvoer 

37.500 ton 

2500 ton 

3200 ton 

Bijzondere Plaats 
eigenschap en 
gescheiden van 
~ 

Geen Ketelgebouw 

Buitenopslag 

RGR-gebouw 

RGR-gebouw 

De ihdeUng van de Europe.se verordenfng GHS {Globally Harll'loF1ised S stem o 
Classfffcatf0n ariid Labelling of Chemicals) is tevens opgenomen 
e veili heidsinforma ebladen zi n beschtkbaar o de locatie. 

5.2 Geef aan hoe de (afval)stoffen vervoerd als bedoeld in vraag 5.1, overgeslagen en 
opgeslagen warden. Maak daarbij bij voorkeur gebruik van een tabel als volgt: 

Naam Transportmiddel Wijze overslag Opslagfaciliteit lnhoud faciliteit 
grand I hulpstof 

Natriumbicarbonaat Silovrachtauto Pneumatisch Silo 2 x 120 m3 

NaHC03) 
'i::RRi€JRia Tankauto Pompen Tank 60 m3 

24% 
(NH40H) 

Aktief kool Silovrachtauto 

Stool<olie/ dieselol ie Tankaut~ 

Aardgas Aardgasnet 

Smeerolieen en Vrachtauto 
hydrauliek-olie 

Ethyleenglycol Vrachtauto 
(antivries) 

Lasgassen Vrachtauto 

Tankauto 

~latronloog Tankauto 

Helamin o.g. Vrachtauto 

Afvalstof 

Pneumatisch 

Porn pen 

n.v.t . 

Handmatig 

Handmatig 

Handmatig 

Pompen 

Pompen 

Handmatig 

R-r-:-11 . · ·; 1·; :·t:., q~r::r~ 
_, .{~~:.'I 

0

i (: 'rj.?'.;/~ 
• • ' 1 I • c•, • • 

·~: , .. , ' .• ~ 1: r 1",. 
.... 6- ... ·•' .4 \I, 

Silo 75 m3 

Tanks 2 x HJQ mJ 

x 5 m 
n.v.t. n.v.t. 

Va ten 5 x 200 liter 

Va ten 10 x 25 liter 

Cilinders 9 x 50 liter 

+aAA -3-mJ 

+aAA -3-m" 

Va ten 5 x 25 liter 

Vliegas Silovrachtauto Beladen vanuit silo Silo 300 m3 

RGR-residu Silovrachtauto Beladen vanuit silo Silo 300 m3 
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De opslagvoorzieningen zullen voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften en 
richtlijnen ( Dieselolie/stookolie ammoniakoplossing /zoutzuur 
.J-Ratfei:i.t.Geg KIWA richtlijn voor tankinstallaties, opslag in vaten PGS-15). 
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6 Specifiek 

Milieu-effectrapport 

6.1 Voeg een exemplaar van het milieueffectrapport (MER) toe bij de aanvraag 

6.2 Voeg een afschrift van de beslissing toe inhoudende dat geen milieueffectrapport behoeft 
te warden gemaakt. 

N.v.t. 

Bedrijfsmilieuplan 

6.3 Voeg een exemplaar van de zekere maatregelen van het bedrijfsmilieuplan toe als bijlage 
bij de aanvraag. 

N.v.t. 

Parkeeroverlast 

6-4 Geef aan welke maatregelen zijn getroffen en zullen worden getroffen op de daarbij aan 
te geven termijn om parkeeroverlast te voorkomen. 

Op het eigen terrein zal een parkeerterrein voor het eigen personeel en bezoekers warden 
aangelegd van voldoende grootte. De vrachtwagens die warden ingezet voor het 
containertransport kunnen op het eigen terrein de containers wisselen en zorgen daarmee 
niet voor parkeeroverlast. 

Verkeersopstoppingen voor de inrichting 

6.5 Geef aan welke maatregelen zijn getroffen en zullen warden getroffen op de daarbij aan 
te geven termijn om verkeersopstoppingen voor de ingang van de inrichting te voorkomen . 

De toegangsweg naar de inrichting is gelegen aan een doodlopend stuk van de Lange 
Lijnbaan en wordt alleen gebruikt door de naastgelegen scheepswerf en door de REC. Op 
basis hiervan wordt geen verkeersopstopping verwacht. 

Visuele hinder 

6.6 Geef aan welke maatregelen zijn getroffen en zullen warden getroffen op de daarbij aan 
te geven termijn om visuele hinder dan wel landschappelijke gevolgen te voorkomen. 

De inrichting zelf is gelegen op een industrieterrein dat is aangelegd voor activiteiten als 
de REC. Met name de visuele hinder vanaf de Waddenzee heeft in de planontwikkeling de 
nodige aandacht gehad. Dit heeft geresulteerd in de volgende maatregelen: 

1. De vorm en de kleur van het gebouw zijn dusdanig ontworpen dat het gebouw niet 
meer de aandacht trekt dan op basis van de grootte van het gebouw onontkoombaar 
is. 

REC Harlingen.aanvraag Wm ei+-W¥e.def (sept) 28 



2. 

3. 

De hoogte van de schoorsteen is niet hoger dan het hoogste gedeelte van het 
gebouw en zal daardoor niet extra zichtbaar zijn; 
Het rookgasreinigingsproces is een droog proces, het voordeel daarvan is dat het 
landschappelijk gezien beter is , doordat er geen pluimvorming ontstaat boven de 
schoorsteen. 

Daarnaast heeft Omrin uit oogpunt van zorgvuldig eid een ontwerpstudi 
erreinverlichtin en lichthinderonderzoek zie bi'la e 15 uit laten voeren 

Ontwerpstudie terreinverlichting en Lichthinderonderzoel< 
~ls toetsingskader voor het lichthinderonderzoek wordt aangesloten bij de Algemen11 
ichtlijn betreffende lichthinder, deel 2: Terreinverlichting, opgesteld door de comm1ss1e 
ichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), d.d. juni 2003. 

Hierin zijn per omgevingszone grenswaarden o~genomen voor de grootheden: 
• ver.lichtingssterkte Ev in lux; .._.,...--""""""" 
• lichtsterkte I van elk armatuur in cd· 
• gemiddelde luminantie Lgem van een aangestraald geveldeel of object in cd/m2· 
• relatieve opwaartse lichtstroom UP-ward Light Ratio (ULR }, 
• kleurtemperatuur in 
In het geval van de REC worClt in de richting van het Waddenzeegebied aangesloten 15ij 
omgevingszone E1 (natuurgebied). In de overige richtingen kan warden uitgegaan van een 
lager beschermingsniveau aangezien het terrein daar grenst aan industrie en landelij ~ 
ebied. 

In ae ontwerpstu ie is een lichtplan voor de terreinverlichting ontworpen waarmee 
enerzijds een acceptabele lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald e 
anderzijds wordt voldaan aan de grenswaarden veer lichthinder ter laatse van de 
Waddenzee .___,_..,__,.... 
Uit het onderzoek volgt dat met toepassing van een combinatie van armaturen o~ 
lichtmasten ter plaatse van de terreingrens en aan de bedrijfsgebouwen, een acceptaoele 
lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald. Het lichtontwerp voldoet voor wat 
betreft de horizontale verlichtingssterkte o het bedrijfsterrein aan de Euro~ese Norm E 
~2464- 2:2007 

et het lichtontwerp worat tevens vol aan aan de grenswaarden voor a 
ichthinderparameters verticale verlichtingssterkte, lichtsterkte per armatuur, relatieve 

opwaartse lichtstroom (ULR) en gemiddelde luminantie van geveldelen, zoals opgestel 
Cioor de Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtin skunde 

Groen ficht 
n het NAM en Philips rapport ·Green light to birds' (aecember 2007) worden de voorde e 
an het toepassen van groen Licht voor vogels beschreven. Dit rapport is opgesteld in he 

ticht van off-shore productie· en boorlocaties. Trekvogels worden door de lichten van dez 
ocaties aangetrokken en blijven enige tijd rond de locatie rondcirkelen. De belangrijkst 
adelige effecten hier:van zijn dat de vogels uiteindelijk uitgeput in zee kunnen storten ofi 
at zij te Lang aan dek blijven waar er geen drinkbaar water of voedsel voor ze te vinde 

·s. Deze nadelige effecten treden niet op bij een locatie op land, zoals de REC van Omrin. 
evens is het industrieterrein waar de REC zich bevindt is een gebied dat door de continu 
edrijvigheid 's avonds en 's nachts licht uitstraalt. Dit komt vooral doordat de 24-uurs 

productie veilig en verantwoord moet warden uitgevoerd. Wij achten het toe assen van 
roen Licht daarom niet nodig 
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6.7 Beschrijf de specifieke maatregelen die zijn gerealiseerd om de gevolgen voor de 
omgeving te beperken ingeval van ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 17. 1 van de 
Wm, zoals brand- en explosie-emissies en morsingen. 

Zie bij lageAI: Procesbeschrijving 

IPPC 

6.8 Is Richtlijn 96/61 /EG inzake gei'ntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(IPPC-richtlijn) van toepassing op uw inrichting? 

Ja, categorie en subcategorie: 5.2 van bijlage I van de IPPC-richtlijn. 
Er is sprake van een installatie voor de verbranding van stedelijk afval van meer dan 3 ton. 

6.9 Is er sprake van een nieuwe installatie of een belangrijke wijzigingen in de exploitatie van 
een bestaande inrichting (zie art. 2 IPPC richtlijn)? 

Er is sprake van een nieuwe installatie. 

6.10 Geef aan op welke wijze in deze aanvraag invulling is gegeven aan de definitie van "best 
beschikbare techniek'', zoals bedoeld in de richtlijn en de betrokken BREF's (BAT 
reference documents) voor de inrichting (zowel horizontale als verticale BREF's). 

Beoordelinq activiteit 
Aangezien sprake is van verbranding van afvalstoffen valt de REC onder categorie 5.2 van 
Bijlage I van de IPPC-Richtlijn (verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen). Dit 
betekent dat de installatie moet voldoen aan de stand der techniek (BBT). Ten aanzien 
van de (mogelijk) relevante BREF's wordt het volgende opgemerkt. 

De "stand der techniek" op het gebied van afvalverbranding is in een BREF (BREF-WI) 
uitgewerkt, die in augustus 2006 is vastgesteld. Ook voor afvalverwerking is in augustus 
2006 de BREF (BREF-WTr) vastgesteld. Voor opslag is reeds langer een BREF (BREF-ESB) 
beschikbaar. 
In bijlage 6 is een samenvattende beoordeling gegeven van de REC in relatie tot deze 
BREF's gegeven. Uit de beoordeling blijkt dat de installatie zal voldoen aan BBT. 

Voor industriele koelsystemen is een BREF beschikbaar (BREF-CVS). Aangezien de REC 
haar warmte levert aan de WKC en zelf geen koelsysteem zal aanleggen, is deze BREF voor 
de REC niet van toepassing. 

De (horizontale) BREF Monitoring beschrijft de monitoring aan de bran van emissies van 
industriele installaties en richt zich in hoofdzaak op vergunningverlenend bevoegd gezag 
en in mindere mate op de exploitanten van de desbetreffende installatie. De BREF 
Monitoring schrijft geen specifieke apparatuur voor. Er zijn dan oak geen specifieke BBT 
uit deze BREF te herleiden. 
Verwacht wordt dat bij vergunningverlening door GS van de provincie Fryslan voorschriften 
ten aanzien van meten en monitoring van emissies zal warden aangesloten bij het Besluit 
verbranden afvalstoffen. Daarmee voldoet de monitoring van emissies naar lucht aan de 
vereisten zoals omschreven in de BREF Monitoring. 

Ten aanzien van de monitoring van andere emissies en milieuaspecten zijn voldoende 
waarborgen gesteld via het Besluit milieuverslaglegging, de voorschriften in de 
aangevraagde Wm-vergunning en het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 :2004, 
zodat ook voor de monitoring van deze data wordt voldaan aan de eisen van de BREF 
Monitoring 
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De (horizontale) BREF Economie en Cross-Media Effecten (BREF ECM) is ontwikkeld ter 
ondersteuning van de beoordeling van de beste beschikbare technieken (BBT). Bij de 
bepaling van BBT moet naast de kosten & baten oak rekening warden gehouden met het 
voordeel voor het milieu en de verschillende effecten op de diverse 
milieucompartimenten. De BREF geeft informatie over crossmedia effecten (effecten op 
de verschillende milieucompartimenten zoals onder andere energie, water lucht en 
bodem), methoden om de effecten te bepalen aan de hand van voorbeelden en een 
methode voor de kosteneffectiviteitsberekening. 
Aangezien de voorgenomen REC (nieuwbouw) volledig wordt ingericht overeenkomstig BBT 
zoals beschreven in de hierboven genoemde BREF's, behoeft geen gebruik te warden 
gemaakt van de BREF ECM c.q. wordt deze niet van toepassing geacht. 

Op termijn zal een BRff warden vastgesteld ten aanzien van 'EReFgy effieieRe.y' (BREF 
EME). Deze BREF zal zich primair richten op het zo efficient mogelijl< benutten van de 
eri~it een installatie. De BREF Energie Hficiency heeft de status van een eerste 
concept, de inhoud en reikwijdte zijn nog niet bepaald en gevalideerd. 
Gelet op de directe stoomlevering vanuit de REC aan 1NKC/frisia wordt een zeer hoog 
energetisch rendement bereikt (> 80%). Vervvacht wordt dat daarmee ruimschoots zal 
warden voldaan aan de BREF, mocht daarin een drempel of grenswaarde 'JOor de 
onderhavige soort verbrandingsinstallaties worden opgenomen. 

n feoruari 2009 is e BREF 'Energie efficiency' in wer~mg getre en. In paragraaf 2.5 va 
Cleel A van deze aanvulling is de toetsing aan deze BREF o enomen . Dit i een aanvullin . 
o de toetsin aan de IPPC die in bi· age 6 is opgenomen 

In bijlage 6 - Toetsing aan IPPC - is de toetsing op basis van de bovengenoemde 
uitgangspunten uitgevoerd. 

Natuurwaarden 

6.11 Is de inrichting gelegen in of nabij een aangewezen gebied als genoemd in de Vogel- en 
Habitatrichtlijn? 
Zo ja, wat is de afstand tot het aangewezen gebied? 
Zo ja, is de invloed van de aangevraagde activiteiten op het gebied anders dan voorheen 
(motiveer)? 

Ja, de afstand is minder dan 100 meter. Zie bijlage • 6.2 en 6.3 van het MER voor de 
voortoets o.b.v. de Natuurbeschermingswet (de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn hierin 
opgenomen). Op basis van dit onderzoek en de te nemen mitigerende maatregelen warden 
geen significant negatieve effecten c.q. negatieve effecten verwacht. 

6.12 Komt in de nabijheid van de grens van de inrichting flora of fauna voor dat beschermd is 
op grand van de Flora- en faunawet? 
Zo ja, geef een beschrijving van de aanwezige soorten en de plaats van voorkomen. 
Zo ja, is de invloed van de aangevraagde activiteiten op het gebied anders dan voorheen 
(motiveer)? 

Ja, zie bijlage 16e.1 van het MER voor de Quick-scan op basis van de Flora- en faunawet. 
De conclusie uit dit onderzoek is dat alle in dit gebied aangetroffen soorten behoren tot 
categorie 1. Hiervan is de gunstige staat van instandhouding niet in het geding. Daarom 
geldt voor deze soorten een vrijstelling. Er hoeft m.b. t. deze soorten voor de 

.--roo-~ 

werkzaamheden naar verwachting geen ontheffing te worden aangevraagd mits Cl · 
rc:ieati a worat ontzie . 
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7 Lucht 

7.1 Beschrijf de emissies naar de Lucht aan de hand van de volgende aanwijzingen: 
a. geef bij de beschrijving van de installaties en van het productieproces op de tekening 

van de inrichting aan waar de reguliere emissies van puntbronnen plaatsvinden. Leg 
hierbij de relatie met de puntbronnen als bedoeld onder b. van deze vraag; 

b. vermeld per puntbron het volgende: 
• de aard van de emissie (continu, discontinu of incidenteel); 
• de omvang van de emissie met vermelding van massastroom, debiet, concentratie 

en aantal. 
• de uren per jaar; 
• samenstelling van de emissie en klassenindeling volgens de NeR; geef hierbij aan of 

er stoffen warden geemitteerd welke onder de minimalisatieverplichting van de NeR 
vallen; 

• de wijze waarop de emissie is bepaald; 
• een beschrijving van de gerealiseerde en voorgenomen reinigingstechniek met het 

bijbehorende rendement; 
c. beschrijf de voorgenomen emissiebeperkende maatregelen en voorzieningen. Geef aan 

wat de effecten zijn en wat de fasering van realisatie is. 
d. toets de gerealiseerde en de te realiseren maatregelen en voorzieningen aan de stand 

der techniek. 
e. beschrijf in hoeverre wordt voldaan aan de algemene concentratie-eisen van de NeR. 

Verkeersemissies 

De aan- en afvoer van afvalstoffen, eind- en restproducten zal leiden tot een aantal 
vrachtwagen- en scheepvaartbewegingen op het omringende verkeersnet. Veer €le a;uweer 
is s~ra l~e vaR gemi€1eel€1 24 vra&~twageR5 ~er €lag alsme<ile gemi€1€1e1€1 1 !iiE:RiJil JilSF €lag. lleer 
€le aP.·eer EijR tfaarr::iaast 6 vrae;Rtwag@r::is/€1ag eFJ 1 &eRi~ J51€1F week r::ie €1ig. 

ij ingebruikname van ae fnsta latie zal het te verbranden a va vol e ig wor en 
angevoerd per vrachtwagens en zullen oak de reststoffen per vrachtwagen woraen 
fgevoerd. Btnnen een jaar na ingebrufkname is de verwachting dat 50% van het t ...._ _ _, 
erbranden afval wordt aangevoerd per schip en dat de bodemas geheel wordt afgevoer 

r schip. Er worden in het onderzoek daarpm twee scenario's onderscheiden voo 
erkeersemis_sies ten evol van de aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van bod,.._e_m-as ..... 
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··~i I 
Schoorsteenemissies 

De meest relevante emissiebron is de schoorsteen, alwaar de gereinigde rookgassen incl. 
de rookgassen van de op aardgas gestookte externe oververhitter en de rookgassen van de 
opstook/steunbranders op · · · zullen warden geemitteerd. De 
schoorsteen moet warden beoordeelt als een continue puntbron. In de onderstaande tabel 
warden de_5El=loorsteenemissies t.g.v. de REC gegeven. angevraagde vergunningwaar e 
oar de REC aangegeven Wij vragen voor de peno e vanaf inbedrijfstelling van de REC to 

1 jaar na de inbedrijfstelling, de emissiewaarden zoals aangegeven in kolom 4 va 
onderstaande tabel (jaargemiddelde emissieconcentratie). Vanaf 1 jaar na inbedri;...J .-St,_e....._n ... 
van de REC vragen wij de bovengrens van de emissiewaarden aan zeals opgenomen i 

1 

olam 3 (jaargemiddelde emissieconcentratfe) van onderstaande tabel. Voor stof is d1t Clu 
,5 mg/Nm3• Daamaastvra en wi ook de da emiddelde emissieconcentratie waarden u· 
olom 2 aan 

Component BVA eis Garantiewaarden 
{mgmmJti (mg.lMmJi 

Stof (PM.10) ~ 4 
MQ -1-G 4-G 
~ + 4 
W i, w 40 
NG* 7Q 4Q 

NMJ ~ 4 
GQ w .::.JO 
'-A -1-G 4-G 
Mg ~ ~ 
Cd en Tl ~ ~ 
Som i!:'Nare metalenJ ~ ~ 
()iox:inen,lf1:1ranen 0,1 ng TEQ}MmJ .:: 0,1 ng TEQtMm~ 

lJit edr1:1kt als FA ,lNm.i bf n % i!:l:ll:lFStOf CR dFOQ g g 1 en als da gg emiddelde m.1:1.¥. NG 
dit is het maandgemiddelde. 

2 Te besche1:1wen als werst case waarden 
J Som van Sb.As, Cr, Co, C1:1, Pb, Mn, Ni en 'I 

om -onen 
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Deze luchtemissies t.g.v. van de rookgassen warden geminimaliseerd middels een 
uitgebreide rookgasreiniging, die voldoet aan het criterium Best Bestaande Techniek 
(BBD. In de bijlagen en - Procesbeschrijving - en - Toetsing aan IPPC - n ind 

dstukken l en lJ van dee A an deze aanvu lin is een en ander verder uitgewerkt. 

In het kader van de aanvraag is onderzoek verricht naar de gevolgen van deze 
schoorsteenemissies naar/voor de omgeving; hiertoe is gebruik gemaal<t i,ian het ~lieuw 
~lationaal Model (M~lM). Oe modelberel<eningen zijn uitgevoerd conform het Meet en 
relmnvoorschrift be11oegdheden luchtlw.ialiteit (Mrv) van november 2006 
Oe volgende uitgangspunten zijn gebruikt: 

I' 

EeRReia WaaFEle 

Geblet ~IFR~,li,JlJF P7.QQQ farneg eR 11 % Gi-} 

+em13eFati,Ji,JF ~ 4-JQ 

Fleegte sel:leeFsteeA mete!' 44 

QeersReae sel:leersteeR mete!' ~ 

i:Jeari3isti38 i,Ji,JF,ljaar &QOO 

Op basls van de bovenstaande uitgangs,:>l:lnteR, ma11ima:le emissief>BRieAtraties 
(§aFSFlti@Waai:9e) @Fl SQQQ ee€1rijf5Wn?FI :eijR de 8FIS€lF!itililFIQ€l §@mi96@ldei jail:P:'Fil:eAt@FI @Fl 
€le gemi€1del€1~WP'Fad:itirn e@rekel'!d,.. 

Cei:A~€HrnAt JaaP:'FaEil;it Uwrvrael;it 

~teR ·'~ aai:) ~l~§hlWF) 

Stef (PM1Q) ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
w~ ~ ~ 

WG,. 400 u 
ww~ ~ ~ 
GQ ~ ~ 
~,.My ~ ~ 
Mg ~ Qy009 
C9 @Fl Tl ~ Qy009 
5ei:A :E111arei metaleR~ ~ ~ 
l::lie~~iFl@FI 1fwraR@FI O, i 6 !i!·'~aar Q,02. mgtwwr 

Zie verder de bijlagen: Procesbeschrijving en de immissiecontouren bij Luchtemissies. 

REC Harlingen.aanvraag Wm eR--W¥e.def (sept) 34 



'.Alle componenten en alle onderzochte situaties (ruwheidslengte 0,077 en 1,0 m, eerste 
jaar en daarna en de situatie met en zonder windturbine) voldoen aan de gestelde 

ormen. 

ie veraer tioofdstu. 

7.2 Beschrijf, indien ondanks het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT) niet aan 
de algemene eisen van de NeR kan worden voldaan, de maatregelen en voorzieningen die 
wet technisch en financieel haalbaar zijn. Vermeld welke vrachtreducties door toepassing 
van deze maatregelen en voorzieningen gerealiseerd zullen worden, welke 
emissieconcentraties resulteren en wat de investeringen en operationele kosten zijn. 

Niet van toepassing 

7.3 Beschrijf de maatregelen en voorzieningen welke verder nog zeker, voorwaardelijk of 
onzeker zijn ter reductie van de emissie naar de lucht. Hanteer hierbij de systematiek 
voor bedrijfsmilieuplannen. Vermeld wat de effecten zijn en wat de bijbehorende 
investeringen en operationele kosten zijn. 

Alie in de procesbeschrijving genoemde maatregelen en voorzieningen worden zeker 
uitgevoerd. Op deze wijze wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving in 
Nederland (BVA / !PPC, NeR en Bl!<). !n de proce-sbeschrijving vvorden de getroffen 
maatregelen verder uitgewerkt. 

7-4 Geef een beschrijving van de stofemissies bij verwerking, bereiding, transport, laden en 
lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de aard, samenstelling en stuifklasse van de stuifgevoetige stoffen; 
b. de wijze van opwerking of bereiding; 
c. de wijze van op- en overslag; 
d. de situering van het terrein voor opslag van stuifgevoelige producten ten opzichte van 

de windrichting; 
e. de storthoogte (=valhoogte) en de wijze waarop deze beheerst wordt; 
f. de ligging van de transportroutes en de laad- en losactiviteiten op het terrein; 
g. de wijze van transport; 
h. de maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen of zullen worden getroffen op de 

daarbij aan te geven termijn om de stofemissies te minimaliseren (zoals stofdicht 
uitvoeren van apparatuur, bevochtigen van stoffen, gericht afzuigen en reiniging van 
afgezogen lucht). 
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Alle stuifgevoelige grand-, hulp- en afvalstoffen warden binnen opgeslagen in daarvoor 

geschikte opslagfaciliteiten (silo's) m.u.v. de bodemas. Door middel van pneumatisch 
vullen van silo's en het creeren van de situatie, dat de silovrachtauto's voor de afvoer 
direct onder de silo's beladen kunnen warden (slurf direct in de silovrachtauto), wordt 
voorkomen dat de grand-, hulp- en afvalstoffen tot stofemissie zullen leiden. 

De bodemas wordt enigszins vochtig, na te zijn geblust met bedrijfswater, in twee 
0 11erkapte opslagvakl<en opgeslagen en zorgt als zodanig tijdens de opslag niet voor 
stofemissie. De bodemas wordt (indien nodig) voor de afvoer per as of per schip 
bevochtigd om te voorkomen dat ook tijdens de overslag geen stofemissie ontstaat. 

oaemas s een stui gevoeUg materiaal Clat valt onaer e l<lasse S4 ( 1c t stuifgevoe ig, we 
· evoc;htigbaar). Er zijn fn de NeR (paragraaf 3.8) diverse methoden genoemd om he 
tuiven van S4 materiaal in opslag tegen te gaan, onder andere een zetfsteunend 
fde fn e of korstvormer. Seide method s worden door de REC ehanteerd 

ver e te opsla 
adat de bodemas {vers product.) Uit · e oven kamt war t Clit ge6lust met bedrijfswater 
ervolgens gaat de vochtige bodemas naar de twee overkapte opslagvakken waar he 

· fjdehjk wordt opgeslagen. De bodemas wordt normaal gesproken direct als een opslagva 
Yol is per as of schip worden afgevoerd naar een erkende verwerker. lndien nodi zal he 
erst worden bev.ochti d om verstuivin tf ·dens oversla te en te aa 

uitenopsla 
lndfen de b emas niet rect l<an worClen afgevoerd naar een er enoe verwerl<er worCI 
et tijdeUjk op het buitenterr-etn opgeslagen. De Loca~ie van de buiteno slag QOsteli 'k va 
e we bru el is in onderstaande afbeeldin rood omcirkeld 

oor de buitenops ag van bo ernas ge ruikt de REC een stortval< van mega blol<l<en. 
egablokken zfjn grote betonnen blokken (160 x 80 x 40 cm) in de vorm van een 

egosteen. In onderstaande afbeeldin is voorbeeld van zo'n megablok weergegeven 
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orstvormer is een orgams proauct (op oasis van pap1ercellulose) dat worat aangemaa 
et water. Eenrnaal aangemaakt wordt het door m1ddel van e-en fijne nevel over d 
odemas verspreid. De afbeeldin hierander eeft aan hoe korstvormer wordt vers re1 
ver mateniaal 

nmaal opgedroogd b ljf t er een orst ac::tlter. De korst voorkomt tlet verwaaien van 
odemas (zie ook .de factsheet D.1-0P2 opgenomeh in bfjlage 2. van "anderzoe 
aatregelen ftjn stof op· en overslag" iO opdracht van l'let m1nisterie van VROM • 1 O 

eptember 2009 • www.infomil.nl). Voor de afvoer zal de bodemas eerst worde 
evoch~t d om verstutvin ti ·dens oversla tegen te aan 

7.5 Beschrijf de emissies die optreden bij start-, stilleg- en noodstopprocedures. Besteed 
daarbij per bran aandacht aan: 
a. de optredende massastroom (zonodig per soort stof); 
b. de maatregelen die zijn getroffen of zullen warden getroffen op de daarbij aan te 

geven termijn om emissies ten gevolge van start-, stilleg- en noodstopprocedures te 
voorkomen of te beperken. 

Voordat begonnen kan warden met de verbranding van afvalstoffen is de gehele installatie 
middels de opstookbranders, le o aard as warden stool<:t op de juiste 
bedrijfstemperaturen gebracht en zijn alle onderdelen van de rookgasreinigingsinstallatie 
in bedrijf gesteld. In de Procesbeschrijving bijla e is een en ander verder uitgewerkt. 
Daardoor warden tijdens start, stilleg of Re9Gstopprocedures, op basis van de getroffen 
voorzorgsmaatregelen, geen afwijkende luchtemissies verwacht. 
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7.6 Beschrijf de emissies van de in het Besluit luchtkwaliteit (Blk) genoemde 
luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en NOx (als N02)), koolmonoxide (CO), 
fijn stof (PM10), benzeen (C6H6 ), zwaveldioxide (502) en lood (Pb). Voeg daartoe aan de 
aanvraag een beschrijving van de onderstaande elementen: 
a. de aanwezige en de daaruit geselecteerde relevante bronnen, die een verslechtering 

van de luchtkwaliteit tot gevolg kunnen hebben. Beargumenteer de gemaakte selectie; 
b. een plattegrond van de inrichting met daarop aangegeven de emitterende bron(nen) en 

terreingrenzen; 
c. het karakter van de (potentiele) bronnen (punt- en/of (diffuse) oppervlaktebron); 
d. indien mogelijk de emissiekarakteristiek aan de hand van actuele metingen (aard, duur, 

omvang en variaties van de emissies) en de parameters die hierop eventueel van 
invloed zijn (kwaliteit, capaciteit); 

e. emissie van de stof [kg/uur]; 
f. warmte-emissie [MW]; 
g. hoogte van het emissiepunt [m]; 
h. kortste afstand tussen emissiepunt en het milieu buiten het bedrijfsterrein [m]; 
i. de ligging van de bronnen (Rijksdriehoekscoordinaten); 

Zie de bijlagen .. : lnrichtingstekening en bud1temissies et luchkwaliteitsonderzoe , 
hierin is het effect van de luchtemissies op de luchtkwaliteit in de omgeving verder 

uitgewerkt. 

Oplosmiddelenbesluit 

7.7 Geef een opgave van het totale oplosmiddelengebruik binnen de inrichting, welke 
gebaseerd is op: 

• de hoeveelheid ingezette oplosmiddelen; 
• de hoeveelheid oplosmiddelen die buiten de activiteit worden hergebruikt. 

N.v.t. 

Geur 

7.8 Beschrijf de emissie van geur. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de aanwezige en de daaruit geselecteerde relevante bronnen. Beargumenteer de 

gemaakte selectie; 
b. het karakter van de (potentiele) geurbronnen (punt- lijn- of oppervlaktebron of diffuse 

bron); 
c. de emissiekarakteristiek aan de hand van actuele metingen (aard, duur, omvang en 

variaties van de emissies) en de parameters die hierop evt. van invloed zijn (kwaliteit, 
capaciteit); 

d. een schematische weergave van de luchtstromen; 
e. de geurverspreiding in de omgeving; 
f. de aard en de waardering van de geur; 
g. de reeds getroffen maatregelen ter bestrijding van de geuremissie; 
h. de mogelijke nog te treffen maatregelen ter bestrijding van de geuremissie met daarbij 

de technische en financiele consequenties en de fasering van deze maatregelen. 

De afvalbunker is gesitueerd in een gesloten overslaghal, waarin een aantal 
ventilatieroosters in de gevel t:al warden geplaatst en waarin de grate overheaddeur e 
olhe zal openstaan in de periode dater aanvoer is (dagperiode). 

F4et oppervla l~ van de bunl~er in de o¥erslaghal is 10,5 x 40 meter - 660 mi . 9e gemiddelde 
geurconcentratie van de lucht boven hot afval in de bunker is 3000 ge/m3 (gemeten door 
W•B in november 2006 op Ecoparl< 90 Wierde). In de normale bedrijfstoestand (8000 uur) 
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wordt de lucht in de hal afgezogen oFR-te-Worden benut als verbrandingslucht, hierdoo-r 
wordt voorkomen dat de geur van het afval naar buiten werdt geemitteerd. Bij stilstand 
¥a.A-Ge installatie (760 uur) is er spral<e van een statlolttHre situatie waarbij-fR.H:IQe.t.5 
natuurlijke trek via de roosters en deuren enige-geuremissie l{an ontstaan. Uitgaande van 
een verversingsdebiet van 66.000 Mm3 /uur en een geurbelasting van 3.000 g.e./f!>lm3, 
bedraagt de geuremissie gedurende bovem1ermek:le periode dan 198 " 106 g.e./uur. 

Uit de schoorsteen zal met de gereinigde afgassen een zel<ere geurernissie vrijkomen. 
Elders is bij een verbrandingsinstallatie voor hoogcalorisch afval (niA) een waar61e-¥a.R 
4.603 ge/m3 aa.ngehouden (ECO, 2003). Oe totale geblremissie bedraagt bij een 
rookgasdebiet van 215.000 Mma/ublr daarm~6 ge/uur. 
Hiermee is sprake van een worst case benadering c.q. van een sterl(e overschatting: voor 
een vergelijl<bare installatie (de 3e lijn van AVI T\\'ence) wordt gesprol<en over 72 tot 160 
miljoen ge/blur. 
Oak bij de slal<l<enbunker is sprake van een zekere emissie: overeenl~omstlg het M~ 
Twence (zie hierboven) wordt voor de slakkenopslag bij de REC een waarde van 40 miljoen 
ge/uuraangehouden. 

oor geur zijn de v;:.o~l r.=.i.:.;:;.::..= ::.:. 

De afvalbunke 
De schoorstee 
De opstag van bodemas (vers rod1:1c::t in 0verkapte vakke 
de buiteno sl van bodema 

Wanneer de verbrandtngsoven in bedrijf is, wordt er contmu uo.ooo m3 /h luctit uit de 
afvalbunker afgezogen.1 Een ventilatiedeb1et van 120.000 m3 /h is gelijk aan 33,3 m3/s 
e lucht stroomt de averslaghal in Via een poort. De poort heeft een rolhek die gedurend 

Cle (dag)uren waar:op afval wordt geac~e~teerd is geo end. In o derstaande afbeelding -
· en .voorbeeld van een dergel1'k rolhek weer e even 

1 Naast de 120.000 m3 die wordt aangezogen door de primaire fan wordt er ook nog 57.000 m3 aangezogen door de 
secundaire fan. Deze haalt zijn lucht uit het ketelhuis. 
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Afbeelding 5; Voorbeeld van een rolhek. 

ijdens de overige uren is het rolhek gesloten, maar vindt door het rolhek wel 
luchtinstroming plaats. -------De snelheid van de door het rolhek instromende lucht bedraagt ongeveer 1 m/s (33,3 m3 ~ 
!33 m2

). In het geval van de afvalbunker zal de onderdruk in hal plaatsafhankelijk zijn: 
elatief groot in de buurt van de buurt van de aanzuigoReningen en vrij gering in de buur 

wan de poort. 
Het feit dat er slechts een toegangsopening in het gebouw is, maakt dat de ventilatie 
~oldoende zal zijn om diffuse emissies te voorkomen. Er kan nooit wind door het gebouw 

blazen; altijd zal de luchtstroming in de ruimte van de Roortopening naar het aanzuigRunt 
in de bunker gericht zijn 

Wanneer de installatie buiten bedrijf is, en daarmee oak de luchtafzuiging uit de ....__...., 
overslaghal, zal het rolhek met beplating worden dichtgemaakt. Geuremissie wordt dan 
tegen gegaan. Echter, op dit moment zal wel enige geuremissie uit de bunker optreden. 
Derhalve is de afvalbunker bij stilstand van de installatie meegenomen als geurbron in he 

geurrap12ort. 

ij langdurige stilstand van de installatie zal geen afval meer ontvangen worden. Overslag 
kan bij storingen worden afgewerkt bij Ecopark "de Wierde"in Oudehaske, conform de 
geldende Wm-vergunning van deze inrichting. Er zal sowieso geen buiteno slag van afva[ 
laatsvinden ook niet bij normale bedrijfsomstandigheden. 

Bij een geplande stop zal Omrin er voor zorgen dat de afvalbunker leeg is. Bij een 
ngeplande stop c.q. storing zal ter voorkoming van geurhinder het rolhek worden 
ichtgemaakt. Bij een ongeplande stop c.q. storing is er geen afzuiging van de lucht uit d 

afvalbunker en geen geuremissie via de schoorsteen. Hier is in het geuronderzoek rekening 
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ee gehouden. Bij een werst case situatie dat er 700 uur fn een jaar geen afzui ·fl van 
eur utt de afvalbunker laatsvindt voldoet de f nstallatie aan de eurnorme 

Met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM) zijn de geurcontouren berekend die als 
gevolg van de REC zullen optreden. Hierbij zijn zowel de schoorsteenemissies als de 

bunkeremissies (bij stilstand van de REC) en de odema slal<kenopslag betrokken . 

ort in brlagc 12 

In de 9ijlage Luchtemissies zijn de contouren 1A1eergegev:en voor de 91:1 .percentielwaarden. 
Uit de figuur 9lijkt dat de maximale geurimmissies in de directe omgeving van de REC (en 
dan met name van c:ie bunker) zullen optreden. 
~ontour voor 1 g.e/m3 als 98 percentiel waarde, die veelal ook in het Mederlands 
ge1:1r9eleid als norm 1Nordt gehanteerd, 9evindt zich echter nag op of 9innen de grenzen 
van het ind1:1strieterrein. Hier bevinden zich geen geurge¥oelige objec~ 
Buiten het bedrijfsterrein warden ge1:1reITTissies van 0,5 g.e./mJ of minder aangetroffen. 
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8 Geluid 

8.1 Geef inzicht in de geluidniveaus van de inrichting per beoordelingsperiode. Voeg daartoe 
aan de aanvraag een rapport van een akoestisch onderzoek toe. 

Zie bijlage I: Geluidsrapport 

9 Trillingen 

9.1 Geef inzicht in de trillinghinder vanwege de aangevraagde activiteiten. Voeg daartoe een 
rapportage van een trillingonderzoek conform SBR-richtlijn deel B, 2002 toe aan de 
aanvraag? 

e instal atle is ge ee mpanClig en onder eiCI. De ID· an1 prima1re en sec:;un aire fan staa 
p veren en betonnen blokken. Hiermee Worden eventuele trillingen opgevangen. Dit f 
n gebrufkelijk maatreget om schade aan de fan te vearkomen. Binn de installatie zi 

een onderdelen dfe tnllfn en kunnen veroorzaken 

eel op tiet ~errein van de REC ts niet af jl<ena van het mateneel da 
elf kbare bedrf ven en let dt nfet tot trfllin en fn de om eving. 

9.2 Welke maatregelen ter voorkoming dan wel beperking van trillinghinder: 
a. zijn getroffen; 
b. zullen worden getroffen op de daarbij aan te geven termijn ; 
c. en kunnen nog worden getroffen? 

N.v.t. 
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10 Bodem 

10.1 Voeg bij de aanvraag een bodemonderzoeksrapport waarin de kwaliteit van de bodem als 
referentiesituatie voor de aangevraagde bodembedreigende activiteiten binnen de 
inrichting is beschreven. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de 
inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te warden uitgevoerd conform het 
protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige 
onderzoeksstrategie. 

10.2 Geef inzicht in het risico van bodemverontreiniging. Bepaal daartoe per 
bodembedreigende activiteit de (eind-)emissiescore en de bijbehorende 
bodemrisicocategorie op basis van de bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Maak daarvoor bij voorkeur 
gebruik van onderstaande tabel: 

8a5l5 Omschrijving en locatie 
~ bodembedreigende activiteit 
SEefe 

lkvloeistoffen 

4 ~lie/elieselolie, 2 x 100-m~ 

4 

4 Natronloog (25?6), 5 m• 

4 Zoutzuur (JO%), 5 mJ 

4 Opslag bedrijfswater, 1500 mJ 

Overslag en i11tern traRsport 9ulk»4oeistoffen 

4 Stookolie/dieselolie 2 x 100 mJ 

4 Ammoniumoplossing 
-j,6.<q.;o,..i..,..., ~0-ffl~ '-'~-~D~L-1'1-.-=:".~.! 1~ 

1'.-· • _ _J,_J•...:..L'.1•--·--: ,.J' ~ '-•-'J 

4 ~latronloog (25%), 5 mJ 
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Maatregelen en voorzieningen 

Bovengrondse KIWA gecertificeerde 
opslagtanks n1et oveP11:1lbeveiliging 

Bovengrondse opslagtank met 
overvulbeveiliging, die zal voldoen aan 
KIWA richtlijn voor tankinstallaties 

Bovengrondse opslagtanl< met 
overvulbeveiliging, die zal voldoen aan 
Kl'NA richtlijn voor tankinstallat ie5 

Bovengrondse opslagtank met 
overvulbeveiliging, die zal voldoen aan 
KJ.W.A.-Ach tlij n voor tan I~ nstalla t ies 

Vloeistofdichte foliebak met lekdetectie 
en met overloep naar riool. 

Direct ''ullen van de tanks vanuit tankauto 
met goedgel<eurde, vloeistofdichte 
slangen. 

De los en 11ulpunten zijn voorzien van een 
vloeistofdichte opvangvoorziening. 

Intern tra11sport 11aar steunbranders 
middels dubbelwandige, vloeistofdichte 
leidingen 

Direct vullen van de tanks vanuit tanl<auto 
met goedgel<eurde, vloeistofdichte 
slangen. 

De los en vulpunten zijn voorzien van een 
vloeistofdichte opvangvoorziening. 

Leidingwerl< bevindt zich in het gebouw en 
wordt dubbelwandig uitgevoerd 

Direct vullen van de tanl<s vanuit tanl<auto 
met goedgel<eurde, vloeistofdichte 
slangen. 

Delos en vulpunten zijn •1oorzien van een 
vloeistofdichte opvangvoorzienffig.-
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··~1 C0' _ l ~ 
beiEliAgweFI( 8e•1iAElt ziEA iA l:let gesa1::1w eA 
•o,<aFElt E11::188elwaAc:lig 1:Jitge¥aeFEI 

4 Za1::1tz1::11::1r (30%), 5 m;i l:lireEt ¥1::1UeA ~·aA Ele taAl(S vaA1::1it taAl(al::lta 4-
met gaeElgel(el::lrEle, vlaeistafc:liEl:lte 
slaAgeA. 

!:le las eA •11::1lp1::1AteA zijA \<aaFzieA 'laA eeA 
¥1aeistafEliEl:lte ap\<aAgvaaFzieAiAg. 
beiEliAgwerk 9e¥iAElt ziEA iA l:let ge8a1::1w eA 

- ... . " .I...._ ·' -
. ....... . .... ;Jo ..... 

4 BeElrijfswater, 1500 mJ VlaeistafEliEl:lte rialeriAg eA pampgemaleA, 4-
!:le rialeriAg zal warEleA gei"nspeEteerEI 
~·algeAs 1:1:::~ ·- r- - -

Opslag en ¥erlaEliAg start eA Stl::ll(gaec:I· 

4 Gpslag eA •1eFlaaiAg Qpslag eA 11erlaEliAg iA RGR ge8a1::1w eA iA 4-
Aatri1::1m8iEarsaAaat eA al<tief ElaaF¥aar gesEl:lil<te sila's > geslateA 
kGGt systeem 

4 Qpslag eA verlaEliAg •Aiegas Qpslag eA veFlaEliAg iA RGR ge8a1::1w eA iA 4-
ElaaF¥aar gesEl:likte sila's > geslateA 
systeern 

4 Gpslag eA verlaEliAg RGR resiEl1::1 Qpslag eA verlaEliAg iA RGR ge8a1::1w eA iA 4-
ElaaF¥aar gesEl:likte sila's > geslateA 
sys teem 

4 Opslag eA 11erlaEliAg boElernas Qpslag iA aveFl(apte vlaeistafEliEl:lte 4-
apslag•1al(keA eA verlaEliAg op 
vlaeistafl(eFeAEle verl:larEliAg met ap¥aAg 
vaA poteAtieel veraAtreiAigEI l:lernelwater 
AaaF Ele seElrijfswateFSl::lffer. 

!:le terreiAverl:larEliAg zal warEleA 
gei·nspeEteerEI ¥algeAs @R/PB¥ 44 

PraEesaEti~•iteiteA/ se•NeFl~ingeA 

J Gpslag Elroog afval iA Ele !:le af•1alb1::1Al(er sestaat 1::1it eeA zeer soliEle 4-
--'"· ·-'h··-' -- ,_ -

, __ .._ _. 
setaAAeA sai(, - .. - .. - - ·-

J Af'lalverbraAEliAgi staorn Alie praEesaEti•1iteiteA sevinEleA ziEA iA 4-
preEl1::1Etie eA reakgasreiAigiAg het ge801::1w eA warEleA iA vlaeistafEliEl:lte 

E. Ej. gasEliEl:lte iAstallaties 1::1itge•1oerEI > 
- - -•-.. --. ............... ,...--
~ -, 

4 Werl<plaats !:le •A<eFl(plaats l:leeft eeA betaAAeA vloer, 4-
Elie als vlaeistafl(eFeAEle \•aarzieAiAg zal 
worEleA gei.AspeEteerEI valgeAs CUR/PBV 
44 

4 KaEle eA 81::1iteAapslag EaAtaiAers Qeze aEti•1iteiteA warEleA 1::1itge•10erEI ap 4-
en gebaalEle afvalstaffeA eeA ~·leeistafl(eFeAEle verl:lai:EliAg, Elie zal 

worEleA ge"inspeEteerEI valgeAs CUR/ PBI/ 
44 

O\•erige aEti•.<iteiteA 

4 Gpslag srneerrniEIEleleA, GpslagvoarzieAiAg valgeAs PGli 15 rnet 4-
i(aelvlaeistaf e.EI. vlaeistafl(ernAEle vlaer eA waar AaElig 

lel(sal(l(eA 

De tal>e is in etrGkken. Hiervoor in de ~laa l<:omt tlet Bo emrisicoClocument zie brta 
4 

Het rioleringsstelsel zullen ~ 
vloeistofdicht warden aangelegd 
CUR/PBV aanbeveling 44. 
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10.3 Geef voor de bodembedreigende activiteiten waarvoor blijkens vraag 6.1 op een 
bodemrisicocategorie Ben/of C is uitgekomen aan met welke (aanvullende) maatregelen 
en/of voorzieningen en binnen welke termijn een verwaarloosbaar bodemrisico 
(bodemriscocategorie A) dan wel een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*) 
wordt gerealiseerd. 

N.v.t. 

10-4 Voeg bij de aanvraag een beschrijving toe van het systeem voor het monitoren van de 
kwaliteit van bodem en grondwater. In de beschrijving dient het volgende te zijn 
opgenomen: 
a. een beschrijving van de geohydrologie ter plaatse; 
b. de te monitoren parameters; 
c. de mobiliteit van de te monitoren parameters; 
d. de locatie en het aantal peilbuizen en peilbuisfilters; 
e. de stelling en lengte van de peilbuisfilters; 
f. het aantal monsters en de frequentie van bemonstering; 
g. de efficientie van het systeem (trefkans). 

De voorzieningen zullen alle zo warden aangelegd dat de bodem risico categorie A van 
toepassing zal zijn (verwaarloosbaar risico). Monitoring van de kwaliteit van bodem en 
grondwater is dan niet van toepassing. Wel zal na het beeindigen van de activiteit de 
kwaliteit van de bodem warden bepaald en vergeleken met de bodemkwaliteit van de 
nulsituatie. 

Zie oor de referentiesftuat1 de bijlagen voor het verkennend bodemonderzoek ....... -.. ......... 
en het ulsituatfe bedemonderzael<. , At ie situatie voor de bodemkwaliteit is 
bijgevoegd. 
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11 lndirecte lozingen 

11.1 Geef aan welke afvalwaterstromen vrijkomen binnen de inrichting. Geef daarbij ook een 
karakterisering van de ruimtes waarin afvalwater ontstaat. 

Oppervlakte
water 

12.250 m2 

dakvlak 

minimaal 3.000 m3/jaar 

8.000 m3/jaar Schoon water 
buffer Bluswatervoorzieningen 

en overstort naar RWA-riool bij stilstand 

21.000 m3/jaar 32.500 m2 

verhard 
oppervlak 

Bedrijfswater 
buffer Overstort naar DWA-riool bij stilstand 

z 
Toelichting: 

32.000 m3/jaar 

Ontslakker 
(afkoelen 
bode mas) 

De warmte-inhoud van de edema plus de verhoging van het vochtgehalte in de 
o em naar de opslag komt overeen met 32.000 m3/jaar. Eventueel lekwater van 
e GE? gebluste aema wordt opgevangen en wederom benut als bluswater voor 

de slal<l<en (bodemasj, waardoor deze afvalwaterstroom niet behoeft te warden geloosd. 

Zie verder de aanvraag Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
an Omrin is op 28 novem6er 008 een vergunning verleen op gron van Cle We 

._~_,,, 

erontreinigfngoppervlaktewateren. Voor directe lozingen geldt dat op basis van arti e 
.25 lnvoerfngswet Waterwet de vergunning sfnds n december 2009 wordt beschouwd a 

faen Waterwetvergunning. Daarnaast regelt het Waterbesluit dat de Wvo-vergunnfng te 
nzien va f df recte lozin en van rech swe onderdeel ordt van de W -ver unnin 

11.2 Geef aan op welke wijze de afvalwaterstromen warden afgevoerd. Besteed daarbij 
aandacht aan de eventuele buffer- en opslagvoorzieningen. 

Soort afvalwater Debi et Lazing op1 

m3 /jaar m3 /etmaal 

Schoon hemelwater van 2.000 6 RWA 
dakvlakken en parkeerterrein (schatting) 

Bedrijfswater 5.000 14 DWA 
(schatting) 

Huishoudelijk afvalwater 1.300 3 DWA 
(1 Ol/werknemer/uur) 

1 Aangeven waarop het afvalwater wordt geloosd; RWA=gemeentelijk hemelwaterriool. DWA= gemeentelijk 

vuilwaterriool, O=oppervlaktewater, B=bodem 

De lazing van verontreinigd hemelwater vindt alleen plaats in het geval de installatie 
buiten bedrij f is. In de normale bedrijfssituatie wordt geen bedrijfswater geloosd, 
e ou ens nuisfiouaeli"k wate . 
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11.3 Geef per soort bedr1jfsafvalwater: 
a. de e1genschappen en de samenstelling van het afvalwater; 
b. de chemische samenstelling; 
c. de temperatuur; 
d. de minimale en maximale pH-waarde; 
e. het gemiddeld en maximaal debiet; 
f. de vrijkomende hoeveelheid in m3 per jaar. 
De opsomming dient bij voorkeur in tabelvorm te geschieden. 

Verwachte samenstelling van het bedrij fswat er: 

Parameters Eenheid Gemiddelde Maximale samenstelling 
samenstelling van een steekmonster 

pH 6,5 - 10 
Chloride mg/l 1000 2000 
Sulfaat mg/l 100 300 
Zwevende stof mg/I 50 200 

Arseen µg/I 25 50 
Cadmium µg/l 5 15 
Ch room µg/l 250 500 
Koper µg/I 150 500 
Kwik µg/I 2,5 7,5 
Lood µg/I 250 500 
Nikkel µg/l 250 500 
Zink µg/l 1000 2000 

Minerale olie mg/I <50 100 

1i.4 Voeg bij de aanvraag een rioleringstekening. Deze tekening dient ten minste inzicht te 
geven in : 
a. de plaats waar het afvalwater in het (interne) riool wordt gebracht; 
b. de wijze van uitvoering (bovengronds, in betonnen inspectiegoot en dergel1jke); 
c. de materiaalsoort en diameters van de afvoerleidingen; 
d. de debietregistratie; 
e. de aanslu1tpunten op de gemeentelijke riolering. 

Zie bijlage I: Rioleringstekening 

1i.5 Geef een beschrijving van de zu1veringstechnische voorzieningen (met opgave capaciteit 
en situering) die ten behoeve van het te lozen afvalwater zijn gerealiseerd. 

Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater 

Olie/waterafscheider 4 m3 inhoud en 20 I/sec. Bedrijfswater nabij 

(400 m2 afwaterend terrein) olietanks 

Bezinkput(ten) c.q. Foliebak 1500 m3 Bedrijfswater 
bedrijfswaterbuffer 

Schoonwatervijver Foliebak 1500 m Schoon hemelwater 
van dakvlakken 
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11.6 Geef een beschrijving van de controle van het (gezuiverde) afvalwater. Besteed hierbij 
aandacht aan: 
a. bemonsteringspl!nten; 
b. buffers, afsluiters; 
c. alarmeringssystemen; 
d. debietmeters, enz; 
e. controleprogramma. 
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12 Energie 

12.1 Voeg de toetredingsbrief MJA toe als bijlage bij de aanvraag en voor zover aanwezig: 
a. het bedrijfsenergieplan; 
b. een afschrift van het NOVEM-advies; 
c. de voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering. 

N.v.t. 

12.2 Voeg de toetredingsbrief convenant Benchmarking als bijlage toe bij de aanvraag en voor 
zover aanwezig: 
a. het energie-efficiency-plan (EEP); 
b. het resultaat van de verificatie van het EEP door het Verificatiebureau Benchmarking; 
c. de voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering. 

N.v.t. 

12.3 Voeg de rapportage van het energiebesparingsonderzoek en voor zover aanwezig de 
voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering als bijlagen toe bij de aanvraag. 

Niet van toepassing voor een oprichtingsverg1::1nning 

12-4 Geef een analyse van het energiegebruik. Gebruik daarvoor de Circulaire Energie in de 
milieuvergunning van de ministeries VROM en EZ, bijlage D, Analyse energiegebruik. 
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13 Preventie 

Waterverbruik 

13.1 Geef inzicht in het waterverbruik. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de soorten water die warden verbruikt (grond-, leiding-, industrie-, oppervlaktewater); 
b. per watersoort de inkoopkosten; 
c. de watergegevens die warden gemeten en geregistreerd en met welke frequentie dat 

gebeurt; 
d. de belangrijkste waterverbruikende processen, apparaten en activiteiten; 
e. het gevoerde waterbeheer; 
f. eventueel onderzoek dat is verricht naar de mogelijkheden van waterbesparing, de 

resultaten daarvan en de implementatie van die resultaten. 

Ja, een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de installatie is geweest dat de 
rookgasreiniging afvalwatervrij zou functioneren. In het MER is verder de keuze voor het 
rookgasreinigingproces uitgewerkt en is gekozen voor een volledig droog 
rookgasreinigingproces. 
Bij dit rookgasreinigingproces worden geen (milieu)gevaarlijke hulpstoffen ingezet (actief 
kool en natriumbicarbonaat), waardoor ook daar geen mogelijkheid op verontreinigd 
afvalwater zal kunnen ontstaan. 
Verder wordt het hemelwater opgevangen van zowel de dakvlakken als de wegen en 
opslagterreinen in waterbassins. Het mogelijk verontreinigde hemelwater van de wegen en 
opslagterreinen wordt benut als bedrijfswater in de vorm van bluswater voor et bodem 
de slal<ken, waardoor deze waterstroom wordt ingedampt. Het schone hemelwater wordt 
gebruikt voor de brandblusvoorzieningen en het overschot wordt als bedrijfswater 
gebruikt . lndien er te weinig bedrijfswater aanwezig is wordt gesuppleerd vanuit het 
aanwezige oppervlaktewaternet dat in de lndustriehaven van Harlingen aanwezig is. 

Afvalstoffen 

13.2 Breng de in- en externe kosten in beeld die het gevolg zijn van het ontstaan van afval. 

Niet van toepassing, de eigen bedrijfsafvalstoffen komen qua hoeveelheid niet uit boven 
de genoemde grenzen van 2, 5 ton gevaarlijk afval en 25 ton bedrijfsafval. De Reststoffen 
Energie Centrale wordt opgericht met het doel brandbare reststoffen zo maximaal 
mogelijk in te zetten als alternatieve brandstof. 

Preventiemaatregelen 

13.3 Geef inzicht in de reeds ingevoerde of onderzochte preventiemaatregelen. Besteed daarbij 
aandacht aan: 
a. de betreffende afvalstroom; 
b. de onderzochte, geplande en reeds ingevoerde maatregelen; 
c. de datum of geplande datum van invoering van de maatregelen; 
d. de reden van eventueel besluit tot niet invoeren van maatregelen. 

Voor de volgende afvalstromen zijn reeds preventiemaatregelen in de planvorming 
meegenomen: 

Afvalwater, zie 1.1; 
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14 Opslag 

14.1 Beschrijf de opslag van potentieel bodemverontreinigende stoffen in bovengrondse 
opslagtanks. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de opgeslagen producten; 
b. de opslagvoorziening(en); 
c. de locatie van de opslag; 
d. laden en lossen; 
e. keuring en inspectie; 
f. getroffen veiligheidsmaatregelen (terreinafscheiding, uitvoering tankput, situering, 

brandblusmiddelen, e.d.). 

Omschrijving en locatie 
bodembedreigende activiteit 

Steekelie/dieselolie, 2 x 100 mJ -
Amm@f.liliJm@~G~§ 

(24%), 60 m3 

Maatregelen en voorzieningen Locatie 

Buitenterrein 

Bovengrondse opslagtank, die zal voldoen aan RGR-gebouw 
KIWA richtlijn voor tankinstallaties 

Bovengremlse epslagtank, die zal veldeen aan Ketelgebeuw 
Kl\A/A richtlijn veer tankinstallaties 

Bevengrendse epslagtank, die zal veldeen aan Ketelgebeuw 
KIWA richtlijn veer tanl~installaties 

De exacte uitvoering van de opslagtanks en de benodigde voorzieningen zijn nog niet 
bekend en wllen vooraf ter goedkeuring warden toegestuurd . 

14.2 Beschrijf de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de opgeslagen producten; 
b. de opslagvoorziening(en); 
c. de locatie van de opslag(en); 
d. getroffen veiligheidsmaatregelen (compartimentering, brandwerende constructies, 

aangepaste elektrische installatie, blussysteem, bluswateropvang, productopvang, 
mechanische ventilatie, bliksemafleider, voorzieningen om ontsteking van buitenaf te 
voorkomen, e.d.); 

e. het beschermingsniveau inclusief brandbeschermingssysteem (zie PGS 15 en de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen); 

De volgende (gevaarlijke) stoffen in emballage worden in beperkte mate opgeslagen: 
Ethyleenglycol; 
Smeerolien; 
Hydrauliekolie; 
Lasgassen: zuurstof, argon en acethyleen. 

Deze stoffen worden nabij de werkplaats opgeslagen en de opslag zal voldoen aan de 
daarvoor geldende voorschriften (PGS-15) . 
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15 Externe veiligheid 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

15.1 Heeft deze aanvraag nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico? 

15.2 

15.3 

Zo ja, maak het plaatsgebonden risico en het groepsrisico inzichtelijk met een QRA. De 
uitvoering van de QRA dient te voldoen aan de QRA-checklist (zie bijlage). 

Nee, het Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen is op de Reststoffen Energie Centrale niet 
van toepassing 

BRZO 

Voeg bij de aanvraag toe die onderdelen van het veiligheidsrapport als bedoeld in artikel 
10 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO) die betrekking hebben op de 
risico's voor personen buiten de inrichting en voor het milieu. 

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 is op de Reststoffen Energie Centrale niet van 

Brandbestrijding 

oor epgesteld is dat vocir inbedtijfstelling de REC een brandpreventteplan zal op&tellen 
aarbr in detail zal orde i e aan o zawel brand reventie als brandreQressie. 

randpreventi 
uwk.undi 

'"'------~~~~---et voorkomen van de brand (preventie) betekent ondermeer dat zoveel mogetijk gebrui 
erdt gemaakt enbrandbare/zeer moeflijk brandbar:e bouwmaterialen (steen, metaal 

· teenwo( en dergetijke . Ook het ebruik van moeilfk brandbare bekabeling hel . t te 
reventie van brand 
e REC heeft hier zoveel mo elfj..,.k.......,.......,.;..;...;_c..;;.;.;..;._..-=;.;.;.;;;;;~ 

ersonee 
et perseneel dat werkzaam is bfj de REC krijgt instructle in het hef'lkennen va ....__ __ 
rand evaarili ke situatfes en in·structie hoe zr moeten handelen om der lf ke situaties o 
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e lossen (good housekeeping). De continue aanwezigh~id (2417 van erseneel ls ee 
aarborg dat brand evaarli ke situaties warden voorkomen 

Organlsatorisc .,__ ___ _ 
lnspectie- en enderhaudsplan: Een inspeG:tie· en onderhou<dsplan helpt mee in he 
oorkQmen van brand. low · rd~n versleten onderdeten tf"di ontdekt en leveren gee 
randgevaar meer op· . .._ __ 

Werkvergunningen: Vear et uitvoeren van onderhouds- en re raratiewerl<zaam eden i 
altijd een Werkvergunning nOdig 

·~-Werkinstructies: Voor brandgevaarlijl<e onderhoudshandelingen warden specfffek 
erklnstructies op,gesteld voor %0wel eigen P-ersoneel al·s personeel van derden ,,_ __ 

Rook• en vuurverood: Op het gehele terrein geldt een roak en o en vuur verb d 
n 1 s eciaal daarvoor ecreeerde ruimte mag worc:li eroakt 

un"J<en 
m bro"'-e"""i -va-n-..Cle- a?fv_a.,..ls..,,.to-;f"'"e-n- f""n-Cl'f'Oe ..... unker te vaorkomeA zulleA de afvalstoffen niet tan e 
an 4 dagen in de bunker liggen. Daarna . st vf ndt in de bunker co t'nu Vfsllleel toezicll 

ts door de kraanmachinist 

Aar<I, uitvoering, en s"tuerln 
Btusmiddeten, 
Systemen voar. c:tetec:::tle, mel in.-.:=--= 

• Bluswatervoorzienir:ig en vaorraad 
De Wfjze en frequentie van inspectie OQ werl(in staat en situering van bl smiddelen 
tletect1e- en bestlijdirrgssystemen: -------Oefenen van het (nog op te ·stellen) bedrijfsn.0G>dptan1 
Oefeningen met brandweer en/of aftlder.e hut diensten 

• Vluchtwegen 
·~-~ 

ei in van bedrffshul verleners 
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16 Afvalstoff en 

16.1 Geef een lijst van alle (gevaarlijke) afvalstoffen (inclusief Euralcode) welke ontstaan of 
overblijven bij de bewerkingen binnen de inrichting en dienen te warden afgevoerd en 
geef hierbij van iedere afvalstof aan: 
a. De hoeveelheid die jaarlijks ontstaat; 
b. De wijze en locatie van opslag; 
c. De maximale opslagcapaciteit ; 
d. De wijze en frequentie van afvoer; 
e. De bestemming. 

Naam afvalstof Opslagwijze en 
opslaglocatie 

Opslagcapaciteit Afvoerwijze en - Bestemming 

Bode mas ( 190112) In bulk op het 
buitenterrein 

Vliegas (190113* of In bulk in een silo 
190114) 

RGR-residu In bulk in een silo 
(190107X) 

Zie verder de bijlage I Procesbeschrijving. 

Scheiden en afgifte 

300 m3 

300 m3 

frequentie 

Per as of per schip Nuttige toepassing via 
externe be- /verwerker 

uttlg¢ toepassing vi 
xterne be·/verwerke 

Silovrachtwagen Nuttige toepassing via 
externe be- /verwerker 

Silovrachtwagen Storten via externe 
be- I verwerker 

16.2 Geef aan welke afvalstoffen gescheiden warden afgevoerd. 

De onderstaande afvalstoffen komen naar verwachting in kleine hoeveelheden vrij bij de 
bedrijfsvoering van de REC en warden gescheiden gehouden en afgevoerd: 

KCA (afvalolie, poetsdoeken e.d.); 
Folie; 
Papi er; 
Metalen (incl. grof ijzer uit bodemas); 
Glas; 
HDO (restafval uit bedrijfsruimten). 

Be- en verwerken 

16.3 lndien (tussentijdse) opslag van afvalstoffen plaatsvindt vermeld dan: 
a. soort en hoeveelheid afvalstof; 
b. waar deze warden opgeslagen; 
c. welke opslagvoorzieningen aanwezig zijn; 
d. hoe tang de afvalstoffen warden opgeslagen; 
e. wat de vervolgbestemming is en de beschrijving van de be-/verwerking aldaar. 

N.v.t. 

16-4 Geef in de onderstaande tabel weer welke afvalstoffen van buiten de inrichting afkomstig 
warden geaccepteerd. Per afvalstroom dient daarbij de volgende informatie te warden 
opgenomen. 
a. De Eural-codes van de afvalstoffen die onder die afvalstroom warden geaccepteerd; 
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b. De maximale hoeveelheid die jaarlijks wordt geaccepteerd in ton/jaar; 
c. De maximale hoeveelheid in opslag (in m3 of in ton); 
d. De activiteit die met de betreffende afvalstof binnen de inrichting wordt uitgevoerd, 

zoals op- en overslag, sorteren, shredderen, zeven, breken, mengen, composteren, 
verbranden, storten, e.d. 

Zie bijlage I: AV I AO-IC 

16.5 Noem de afvalstromen die binnen de inrichting warden bewerkt of verwerkt. Beschrijf 
daarbij per afvalstroom de bewerking of verwerking, met indien van toepassing, een 
verwijzing naar het betreffende sectorplan uit het LAP. Motiveer of wordt voldaan aan 
(een deel van) de minimumstandaard. 

Zie bijlage I: AV I AO-IC 

De verwerking van afvalstoffen in de REC kan door het hoge energierendement beschouwd 
warden als nuttige toepassing (brandstof, R1) en staat daarmee een trap hoger dan de 
traditionele AVl's in Nederland, welke gezien warden als D10 installaties. De genoemde 
afvalstoffen voldoen daardoor zonder uitzondering aan de minimum standaard, zoals 
genoemd in het LAP. De afvalstoffen die alleen bij uitzondering verbrand mogen warden 
zijn op de lijst meegenomen om het mogelijk te maken deze afvalstoffen bij uitzondering 
wel te accepteren. 

Financien 

16.6 Geef aan welke kosten in rekening warden gebracht voor de be- /verwerking van 
afvalstoffen. Geef tevens aan op welke wijze de tarieven warden samengesteld. Maak 
gebruik van een tabel als volgt: 

Categorie Tarief in [euro] 

Huishoudelijk restafval € 85,- tot€ 120,- per ton c.e.a . afhankelijk 

van samenstelling en herkomst 

Procesafhankelijk industrieel afval idem 

Restafval van handel, diensten en idem 
overheden 

Stedelijk afval overig idem 

Bouw- en sloopafval (alleen residu) idem 

16.7 Geef de te verwachten totale kosten aan voor het verwijderen van die hoeveelheden 
afvalstoffen die zich maximaal binnen de inrichting kunnen bevinden. Specificeer deze 
kosten per afvalstof met het daarbij behorende verwerkingstarief en de maximale 
hoeveelheid die binnen de inrichting kan warden opgeslagen. 

Oe maximale opslagcapaciteit wordt bepaald door de grootte van de af11albun\(er en het 
opslagterrein. Oe maximale hoeveelheid \(omt daarmee op 12.500 ton. Het gemiddelde 
tarief is€ 100, per ton. Oit betekent een maximale kostenpost van € 1.250.000, . 
Oaarnaast \(an er maximaal 3000 ton bodemas, 300mJ vliegas (500 ton) en 300mJ--RGR
residu aanwezig. Oit is maximaal een \(ostenpost van (3000 x €30 +300 x €60 • 300 x €150) 
=-€-1~oo,....-ln totaal \(unnen de verwij derings\(Osten afgerond € 1.400.000, zijn . 

Het--is-Ge-9eeo~nciele ze\(erheid te stellen middels een concerngarantie "'an 
Omrin. 
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16.8 Geef de wijze van financiering van de activiteiten, alsmede een schatting van de omvang 
van de investeringen die warden gedaan. 

De totale investering bedraagt +4G 50 miljoen Euro. Daarvan wordt 25% met eigen 
vermogen gefinancierd en 75% bancair gefinancierd. 

Ondernemingsvorm en organisatiestructuur 

16.9 Voeg een beschrijving toe van de ondernemingsvorm en organisatiestructuur van de 
inrichting, alsmede van de regeling van de feitelijke leiding van de activiteiten in de 
inrichting. 

De Reststoffen Energie Centrale zal als een BV onder Afvalsturing Friesland NV warden 
ingevoegd als onderdeel van het totale Omrin concern. De dagelijkse leiding wordt 
verzorgt door de plantmanager, die weer verantwoordelijkheid moet afleggen bij de 
Bedrijfsdirecteur van de bedrijvengroep Recycling en Grondstoffen. De 
eindverantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de Algemeen Directeur van Afvalsturing 
Friesland NV. 

OMRIN 

Afvalsturing Friesland NV NV Fryslan Mi ljeu 

5BI Friesland vof 

BRF BV 

REC BV 

Geef de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de in de inrichting werkzame personen. 

Omrin/Afvalsturing Friesland is een voor de normen 150-9001, 150-14001 en OH5A5-18001 
gecertificeerd bedrijf. Dit betekent dat de introductie en opleiding van het personeel is 
beschreven in formele procedures o.b.v. de genoemde normen. De REC BV wordt een 
nieuwe activiteit en een nieuw bedrijfsonderdeel van het concern 

. De vakbekwaamheidseisen van 
de nieuwe medewerkers zullen warden getoetst aan de vooraf gestelde eisen uit het 
bedrijfsplan. In dit bedrijfsplan is voor iedere functie een functieprofiel opgesteld met 
daarin de opleidings- en werkervaringseisen. Voorafgaande aan de in bedrijfstelling van de 
installaties warden de nieuwe medewerkers opgeleid door de leverancier van de 
installatie(s) middels een 3-maandelijkse interne opleiding. 
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Levenscyclusanalyse 

16.10 Geef voor die stromen waarvan de be- of verwerking niet voldoen aan de minimum 
standaard door middel van een Levenscyclusanalyse(LCA-)vergelijking aan dat de 
aangevraagde be- I verwerkingsmethode tenminste gelijkwaardig is aan de in het LAP 
vastgestelde minimumstandaard. Voeg deze vergelijking toe als bijlage bij de aanvraag. 

N.v.t. 

Mengen 

16.11 Geef aan of sprake zal zijn van het mengen van (gevaarlijke) afvalstoffen. Zo ja, geef aan: 
a. Welke stromen (afval-afval dan wel afval-grondstof(fen) warden gemengd (Euralcodes); 
b. Of menging plaatsvindt van stromen gevaarlijke afvalstoffen met stromen niet 

gevaarlij k-afval?; 
Motiveer waarom en maak daarbij onderscheid naar: 
• mengen ten behoeve van nuttige toepassing die uitsluitend betrekking hebben op 

thermische processen in afval verbrandingsinstallaties (AVI ' s), droogtrommelovens 
(DTO's), cementovens en elektriciteitscentrales; 

• mengen ten behoeve van andere vormen van nuttige toepassing anders dan in 
thermische processen, waarbij veelal sprake is van fysische technieken en waarbij 
de chemische samenstelling niet wij zigt ; 

• mengen vanwege integrale eindverwerking (storten). 
c. Op welke wijze aan de "Uitgangspunten voor het mengen van afvalstoffen" uit het 

rapport "De verwerking verantwoord" wordt voldaan (o.a. negatieve lijsten, 
richtlijnen, besluiten, rapporten en nota's die op het beheer van specifieke 
afvalstoffen betrekking hebben, controle daarop, etc). 

d. Welke gevaaraspecten verbonden zijn aan het mengen; 
e. Op welke wijze de gemengde afvalstromen warden be- /verwerkt; 
f. Of ondanks het mengen aan de (stappen uit) de minimumstandaard van het LAP wordt 

voldaan. 

Alle aangevoerde (droge) afvalstoffen warden in de afvalbunker (voorraadbunker) met 
elkaar gemengd om tot een min of meer homogene brandstof voor de installatie te komen. 
Gevaarlijke afvalstoffen warden niet geaccepteerd en warden dus ook niet gemengd met 
de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarsaspecten zijn aan deze werkwijze niet verbonden. 
De wijze van mengen warden beschreven in de Procesbeschrijving (zie Bijlage IJ. 

A&V-beleid (OVV van toepassing) 

16.12 Beschrijf het acceptatie- en verwerkingsbeleid. 

Zie bijlage I: AV I AO-IC 

Het acceptatiereglement zal t.z.t. ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Registratie 

16.13 Beschrijf de opzet en wijze van uitvoering van de (afval)stoffenregistratie. 
Besteed daarbij minimaal aandacht aan: 
a. alle geaccepteerde partijen afvalstoffen; 
b. alle afgevoerde partijen afvalstoffen; 
c. alle (in geval van overslag en/of tijdelijke opslag) doorgevoerde afvalstoffen; 
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d. alle geweigerde afvalstoffen; 
e. alte (hulp)stoffen die worden ingenomen; 
f. de afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen en intern warden hergebruikt; 
en de wijze waarop daarvan de volgende gegevens worden geregistreerd: 
g. naam, adres en woonplaats van alle betrokkenen (ontdoener, transporteur, ontvanger); 
h. naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn; 
i . locatie van herkomst en/of bestemming; 
j. datum van ontvangst en/of afgifte; 
k. omschrijving aard en samenstelling; 
1. de hoeveelheid in tonnen; 
m. opslaglocaties(s); 

n. euralcode; 
o. afvalstroomnummer; 
p. begeleidingsbrief; 
q. reden van weigering. 

Zie bij Lage I: AV I AO-IC 

AO/IC (OW van toepassing) 

i6.14 Beschrijf de administratieve organisatie en interne controle. 

Zie bijlage : AV/AO-IC 
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17 Proefnemingen 

17.1 Beschrijf de gewenste proefverwerking en/of proefnemingen en geef daarbij aan welke 
criteria daartoe worden gehanteerd en welke randvoorwaarden in acht worden genomen. 

Eventueel gewenste proefnemingen kunnen op dit moment nog niet in voldoende mate van 
nauwl~eurigheid warden beschreven. Wei wordt de mogelijkl:leid van-f>'reeffief.A,i.n-gen-lf.l...tijl:l 
algemeenheid en met de-geeQkeuring van het bevoegd gezag aangevraagd . 

. Y.t 

Ondertekening 

Datum : September 2007 

Naam ondertekenaar : J.W.G. Vernooij 

Hoedanigheid : Bedrijfsdirecteur Recycling en Grondstoffen 

Handtekening: 
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Aan>Jraag Wet Verontre1nig1ng Oppervlaktewateren 

WETTERS KIP 
FRVSLAN 
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f~· 
~l 

1.1 ~laam 11ergunninghouder: Omrin/Afvalsturing Friesland MV 

Adres: Hidalgoweg 5 

Postcode: 8938 BA 

~~___,P~l~ada~ts~:~~~--t,L~e~eu-wa:rtlef:I 

Gemeente: Leeuwarden 

Contactpersoon: S. Bosch 

Telefoon: 058 2339595 of 0513 914500 

E mailadres: sbosch@omrin.nl 

1. 2 ~laam aanvrager: Zie bovenstaande gegevens 

1 . 3 Locatie van het bedrijf/ de activitei t: 

Maam: Reststoffen Energie Centrale 

Ad res: Lange Lij nbaan 

Postcode: 8891 M\A/ 

Plaats: l=larlingen 

Gemeente: l=larlingen 

Kadastrale gemeente: Harlingen, sectie: G , nr(s): 1449 (deels) 

Locatie lozingspunt(en) , X coi:irdinaat: 157.700 Y co9FEl4Aaat: 5n.200 

Zie bijlagen: Situatietekening 

1. 4 lndien het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer ¥an Koophandel dient u ter verificatie een 
kopie van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
overleggen. 

Zie bijlagen: Uittreksel •tan de-Kamer--va+'l-Keo~~ 
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BEST.6.ANDE Of NIEUWE L.0:;1;1NG 

2.1 Betreft de aanvraag een nieuwe of een bestaande lozing? 

2.2 Met ingang 1,can welke datum heeft de lozing plaatsgevonden of zal deze gaan plaatsvinden? 

Datum: 1 januari 2008 (vanaf bouwperiode) 

Hoe lang duurt de lozing? Onbepaalde tijd 

2.3 lndien het een bestaande lozing betreft, wat is dan de reden van de aanvraag? 

Miet van toepassing 

2.4 lndien het een bestaande lozing betreft, is daarvoor reeds eerder een verg1:mning verleend? 

Miet van toepassing 

2.5 Bestaan er binnen vier jaar plannen tot wijziging of uitbreiding die invloed l<unnen hebben 
op de hoeveelheid en/of samenstelling van het te lozen afvalwater? 

2.€1 Beschikt u 0 1,cer een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) of is er een Wm 
vergunning aangevraagd? 

De vergunning op grond van de Wet Milieubeheer wordt tegelijkertijd met deze 'Nvo 
aan•,craag bij de provincie Fryslan aangevraagd. (Provincie Fryslan coordineert deze 
aanvragen) 

REC Harlingen.aanvraag Wm eR-W¥e.def (sept) 62 



• ' 

6E~RIJl='SACTIVITEITEN 

3.1 Behoort het bedrijf of een onderdeel daarvan waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 
tot een van de hieronder aangegeven categorieen? 

Bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken, Het bedrijf betreft een z.g. 
Reststoffen Energie Centrale, waar afvalstoffen en biomassa worden geaccepteerd en nuttig 
'Norden toegepast in de vorm van verbranden met het doel om met een zo hoog mogelijk 
rendement energie (elektriciteit en warmte) te produceren. 

3. 2 Geef een beschrijving van de technisd~e apparaten (inclusief hun capaciteit) en de 
processen die hierin plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot een lozing van afvalwater 
aan de hand •1an een processchema en geef aan welke afvalwaterstromen bij de 
verschillende processen vrijl(omen. 

3.3 

l-A-de--011Gerstaande waterbalans wordt de herl~omst , het verbruik en de lozing weergegeven: 

Oppervlakte
water 

12.250 m2 

dakvlak 

32.500 m2 

verhard 
oppervlak 

minimaal 3.000 m3/jaar 

8.000 m3/jaar 

21.000 m3/jaar 

Zie verder de bijlagen : Procesbeschrijving 

Schoon water 
buffer 

Bedrijfswater 
buffer 

Bluswatervoorzieningen 
en overstort naar RWA-riool bij stilstand 

Overstort naar DWA-riool bij stilstand 

32.000 m3/jaar 

Ontslakker 
(afkoelen 
bode mas) 

Geef een niet technische samenvatting v~n de vergunningaanvraag. 

Zie lnleiding, leeswijzeF-en samenvatting 
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4 .1 Voeg een rioleringstel<ening bij waarop wordt aangegeven hoe het afvalwater wordt 
afgevoerd. Vermeld de lozingspunten, controleputten en/of meetvoorzieningen, 
stroomrichting alsmede de zuiveringstechnische voorzieningen. 

Zie bijlagen: Rioleringstekening 

4.2 Zijn er op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten? 

GEGEVEMS 6ETREf'f'EMl.)E l.)E LOZIMG 

5.1 VVelke soorten afvahvater warden 11anuit het bedrijf geloosd en waar vindt de lazing op 
plaats? 

Soort af•1alv,rater !)e9.j.et Lazing op-t-
mJ./-}aaf mJ/etmaal 

Schoon hemelwater van b-000 & RWA 
dal<vlal<l<en en parkeerteHein 

Bedrijfswater -3-.-000 -1-4 fJWA 

{scl:iatting) 

Huishoudelijk afvalwater -1-.-WQ J fJWA 
{1 Ql,lwerl<nemerf uur) 

1 4 aAgeveA "'aarofl het af>•al"•ater wordt geloesd; Rli',tA-geffieeA~elijl( heffielwaterrioel. O\A/A - ger:ReeAtelijk 

vllilwaterrieol , 0 eppervlaktewater, B 13oEleffi 

De lazing van verontreinigd hemelwater vindt alleen plaats in het geval de installatie buiten 
bedrijf is. In de normale bedrijfssituatie wordt geen bedrijfs>Nater geloosd. De hoeveelheid 
is afhanl<elijk 'Ian de weersomstandigl:ieden op dat moment. De bovenstaande l:ioeveelheden 
dienen als worst case te warden beoordeeld. 

5.2 Wat is de l:ierl<omst van l:iet geloosde afvalwater? 

Onttrol<lmn aan: 
\h/aterleiding: 
Hemelwater: 

1. 3QQ mJ .,LfaaF 
7.QQQ mJ./-}aaf 

5.3 Hoeveel bedraagt de vervuilings>Naarde van het te lozen afvalwater? 

Bedrijfswater bevat ca. Q,Q3 IE/mJ, dit l<amt overeen met 15Q IE, daarnaast zal er 13QQ mJ 
huishoudelijl< afvalwater warden geloosd. 

5.4 Zijn er maatregelenfvoorzieningen getroffen om extra lozingen ten gevolge van storingen, 
proefdraaien, in gebruil< stellen, uit bedrijf nemen, scl:ioonmaal< of herstelwerkzaaml:ieden, 
te voorl<omen? 
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Ja namelijl< dat het gehele terrein en de b~A:}fsrioleri ng in eer~te instan~~~ wo~~en 1 

d b d · ·f "' t buffer Oit bedriJfS"'ater wordt gebru1kt als blus11 ater voor aangesloten op e e FIJ s rra er . " . . d t 
dl kl en (bodemas). Hierdoor wordt dit potentieel •;erontreimgde water mge amp en 
e s a < l bl t de "'ateraf"oer "an hoeft niet te word en geloosd. Ool< het eventue euswa er en . : " I/ v •en 

spoelwater t.g.v. schoonmaal<werl<zaamheden wordt op deze WlJZe opgevangen 
ingedampt. 

~liELSTROMEM 

6 .1 Wordt er procesafvalwater geloosd? 

Ketelsp1:1iwater 

7.1 \ti/ordt er l<etelspuiwater geloosd? 

Regeneratiewater ignenwi55elaars 

8.1 Wordt er regeneratiewater ¥an de ionenwisselaars geloosd? 

- ---1=b.ea .... b..,g .... ra-t9RYmafval1Nater 

9.1 Wordt er laboratoriumaf·;alwater geloosd? 

5pgel•.¥ater gntijaeringsinstallatie 

10.1 'Alordt er spoelwater van de ontijzeringsinstallalie-ge~ 

l(gelwater 

11.1 Wordt er l<aelwater geloosd? 

Memelwater 

12.1 Geef voor de verschillende oppervlal<l<en aan waarop het hemelwater wordt geloosd en of 
dit hemelwater verontreinigd of niet verontreinigd is. 
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+ype sppeF¥lal~ ~Het veroRtFeiRigd; VeroRtFeiRigd; LsziRg sp-1-

grosUe sppePAak iR grosUe sppei:vlal~ iR Ffl;i, 
m;i, 

9al~sppePAak eR ~ RWA (via 
pai:keei:tei:i:eiR 9edi:ijfswatei:91:1Hei:) 

Vei:l:lai:d tei:i:eiR JbWG 9WA (via 
9edi:ijfswatei:91:1Hei:) 

GRvei:l:lai:d ~ g 
teFFeiR 

+staal sppePAak ~ JbWG 
fR-m;/, 

i AaRgeven waarop llet hemelwater wordt geloos8; RWA- gemeeRtelijk hemelwaterriool , 

[)\A/A-gemeentelijk vuilwaterriool, O-oppervlakte¥later, B-bodem. 

12.2 Geef vssi: de vei:scl:lilleRde tei:rniRgedeelteR waai: 'teroRtFeinigd AeFflelwateF vanaf l<an 

stroFflen aaR dssi: well<e activiteit de verontrniRiging verosi:zaal<t wsi:dt, 9Ffl well~e stsf(fen) 

l:let gaat eR waai: dit vi=ijksFflt. 

Acti 11iteit ~tsf(fen) P!aats 

PaFl~eFeR (lel~l~age slie eR FflstsF9FaRdstsf) OOe GsRtaiRePHisselplaats 

LadeR eR taRken 9i j dieselelie OOe ~la9ij slietaRl~s 

Gp /evei:slag (1:1itlsgeRde groRdstsffoR eR lweveRde stsf, slie, GsRtaiReFwisselplaats, 
(l:lalf)fa9ril<ateR) z1Nare FfletaleR 9sdeFflas spslag, aan 

eR af>1seFWegen 

Gverige acti¥iteit, zeals: af>.iser 9sdeFflas lwe>1eRde stef, ~la9ij 9sdeFflas spslag 
zware FfletaleR 

12. 3 'Nat is de freq1:1eRtie vaR eRl<rnid 9estrijdeR? 

Miet van tsepassing 

l=l1:1ist.lg1:1delijk af\<alwater 

13.1 Heeveel perseRen zijR er iR l:let 9edrijf werkzaaFfl? 

35 perssRen 

13 .2 Is iR l:let 9edrijf een l<aRtiRe sf 9edrijfsresta1:1rant aaRwezig, waariR warFfle Fflaaltijden 

werden 9ereid? 

Overige af\<alwaterstrnmen 

14 .1 \A/ell<e everige afvalwaterstroFflen wsrdeR er gelsesd? 

Miet van tsepassing 
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VOO~l~MIMGliM 

15 .1 Geef aan well<e afvalwaterstromen een zui11eringstechnische voorziening passeren, alvorens 
ze word en geloosd. 

Voorziening +we bapaciteit Soort af¥alwater 

Glie twaterafscheider t>U~)l 7Q89 4-mJ inhoud en ;rn l/sec. Bedrijfswater nabij 
f400-mi afwaterend terrein) olietanl<s 

Bezinkput\ten) C.fl. F"oliebak 15QQ mJ Bedrijfswater 
bedrijfswaterbuffer 

Schoonwater vijver i;:oliebak 15QQ m Schoon hemelwater 
¥an dal<vlal<ken 

De dimensionering van de bedrijfswaterbuffer is gebaseerd op de ¥olgende uitgangspunten: 
1. De grootte 11an het verharde oppervlal< > 32. SQQ rni--r 
2. Maximale stilstand van de installatie > 2 wel~en; 
3. Afstromend hemelwater van de verharding per jaar" 65Q liter/mi+ 
4. Veiligheidsmarge •1oor natte periode > 2 

15.2 Van de hierbo11en genoemde zuiveringstechnische voorzieningen dienen te worden 
toegevoegd: 

Beschrijvingen: 
De bedrijfswa-terbuffer en de schoon watervijver worden uitgevoerd als foliebak, waarbij de 
folie (HOPE) over een grondkade wordt gelegd waardoor een bal< ontstaat van beide 15QQ 
mJ. De overloop van de schoon watervijver wordt tijdens bedrijf afgevoerd naar de 
bedrijfswaterbuffer om daarmee het l::>eElrijfswater aan te kunnen vullen met schoen 

hemelwater. Bij stilstand van de installatie wordt geloosd naar de RWA. De overloop van de 
e~uffer wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering om in tijden van 
onderhoud aan de installatie het hemelwater van de \.\'€gen en terreinen af te l(unnen 
voeren. In de normale l::>edrijfssituatie wordt geen l::>edrijfswater geloosd, omdat dit zal 
werden benut als bluswater voor de verbrandingsslak. 

De olie/waterafscheider is van het type t>lHI 7Q89 en heeft, uitgaande van 4QQ mi oppervlak, 
eeR-inl:iGl:lG--¥an 4 mJ en een capaciteit-----v-an 20 ltsec. Oeze voorziening wordt in de 

terreinriolering aangebracht ter plaatse van de olietaFll<s. Oeze olie/waterafscheider diem 
ervoer om te voorkomen dat het bedrijfswater wordt verontreinigd met minerale olie. 

Analyseresultaten van het behandelde afvalwater (indien beschikbaar). lndien er geen 
analyseresultaten beschikbaar zijn, moet de verwachte samenstelling 'Norden gegeven. 
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Verwachte samenstetling van het bedrijfswater: 

Parameters Eenheid Gemiddelde .MaX:imale samenstelling 
samenstelling ¥an een steel<menster 

f}M 0, 5 rn 
(;hleriEle mgl-t .woo ~ 

~1:1lfaat mgl-t .t-00 JGG 

lwevende stef mgl-t w 100 

AF5eeA ~ ~ w 
(;aElmil:im ~ .§ +.3 

(;l:ireem ~ lW .§00 

~ ~ +w .§00 

KwlK ~ M +-,.§ 

heaG ~ lW .§00 

~ ~ lW .§00 

BAk vg-4 .woo ~ 

Minerale elie mgl-t 4() .t-00 

De lecatie (ep een e¥erzict:itstekening weergegeven): zie bijlagen: Rieleringstel<ening 

GE°fMTECiR.EER.l)E PR.E'!EMTIE EM BESTR.IJl)IMG 'I.AM VER.OMTR.EIMICilMCi ~IPPC) 

10.1 Werdt Ele verg1:1nning aangevraagEl veer een installatie zeals bedeelEl in Ele IPP(; rict:itUjn 

(ricl:itUjn 905/01 /EG van de RaaEl van Ele E1:1repese Unie van 24 september 1990 inzal<e Ele 

gei"ntegreerde preventie en bestrijding 't'an verentreiniging)? 

da, veer de teetsing zie Bijlagen: Teetsing aan IPP(; 

10.2 Ze ja, ender well<e categerie valt de installatie en ep basis waarvan valt de installatie ender 

Eleze categerie? 

Categerie en subcategerie: 5.2 van bijlage I van Ele IPP(; rict:itlijn 

Er is sprake van een installatie veer de verbranding van steElelijl< afval van meer dan J ten. 

lie verEler paragraaf J.4.7.5 van l:iet MER. 

OMGEWOME '!OORlt.ALLEM/OM'!OO~IEME bO;llMCiEM 

17.1 Is er binnen l:iet beElrijf een veiligt:ieidsrappert epgesteld in t:iet l<ader van l:iet besl1:1it risice's 

zware engei.1allen (BRZO 1999)? 

Mee, is niet van teepassing 

17.2 Fleeft t:iet bedrijf een milie1:1risiceanalyse (MRA) 1:1itge¥eerd van activitei ten Elie megelijl< tet 

em1eerziene lezingen k1:1nnen leiden? 

Nee, is niet van teepassing 

17.J Welke steffen 1<1:1nnen als gevelg van steringen en/ef engewene veorvallen in l:iet afvalwater 

terect:itl<emen en in 'Nell<e t:ieeveelt:ieden? 

REC Harlingen.aanvraag Wm eR-Wve.def (sept) 68 



Bodemas in de vorm van vaste stof. Door maatregelen op het terrein en in de riolering zal 
ffi.t.-.beerijfswater niet meer dan 50 mg/l aan zwevende stof be¥attei:i.. 

17.4 Welke maatregelen (organisatorische en/of technische) zijn er genomen om lozingen ten 
gevolge van stGR-AgeA--en+G.f...GAgeWGne voorvallen zoveel mogelijl< te voorl<omen dan wel te 
beperken? 

Op de locatie zal een bedrijfswaterbuffer van 1500 mJ warden geplaatst waarin alle 
hemel>.¥ater van de opslagterreinen en wegen zal warden opgevangen en de vaste stof kan 
bezinken. 
Oe-bedemas ligt opgeslagen op een •Aoeistofdichte vloer onder een overl<apping. Hiermee 
werdt 11-0orkomen dat hemelwater het materiaal uit l(an logen. Bij de overslag t .b.v . de 
afvoer l<an nabij de opslag bodemas op het terrein terechtl<amen. Dit terrein is aangesloten 
op het OWA riool en het hemelwater wordt opgevangen in de bedrijfswaterbuffer . Dit geldt 
tevens voor eventueel bluswater, ook-tHt--wt>i:Gl:-Gf}ge¥aAgeA--:iA-Ge-aedrijfswatero1,1.Ue . ".t 

bedrijfswater wordt gebruikt voor bluswater voor de verbrandingsslal< (bodemas) , 'NaardoeF 
dit water wordt verdampt en niet hoeft te warden geloosd. 

Mormaal gesprol<en wordt de verbrandingsslal< c.q bodemas opgeslagen onder een 
overl<apping. Mocht on•1erhoopt de afvoer van bodemas stagneren, dan bestaat de 
mogeljl<heid dat de bodemas tijdelijk op het opslagterrein wordt opgeslagen zonder 
0 11erl<apping. In dat geval als ool< de installatie uit bedrijf is, is het mogelijl< dat bij 
overvloedige regenval Run off van de bodemas direct via de bedrijfswaterbuffer op het riool 
wordt geloosd . Om dit te "oorkomen zal in een Elergelijk ge¥al (uitzonderingssituatie) Elit 
deel van het opslagterrein warden afgesloten van Ele rest van het terrein en worElt het Run 
off tijdelijl< gebufferd in het riool. 

De installatie is uitgerust met een centraal stofzuigsysteem am gemorste droge hulpstoffen, 
vliegas en RGR residu droog te l<unnen opvangen. Oaardoor wordt voorkomen dat bij 
schoonmaal<werlaaa mheden het spoelwater boveAffi.at.ig-word~ntrei nigd. 

BECRIJfSIMTli:RM MlblEU~ORGSYSTlili:M (DIM~ 

18.1 Heeft uw bedrijf een bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM)? 

Ja, gecertificeerd volgens ISO 14001 

18.2 Mal<en het milieuzorgsysteem of onElerElelen daarvan onderdeel uit van de aanvraag? 

~lee, dit is nag niet mogelijk gezien het feit dat dit een nieuw bedrijfsonderdeel wordt, 
waarvooF-de-p~.re5-Aog rnoeten •• ..,orden geschreven. 

18.J Stelt uw bedrijf een rnilieujaarplan en/of een milieujaarverslag op? 

Ja, te weten: 
milieujaarplan in de 11orm van een gecombineerd Jaarplan 
milieujaarverslag in de vorm van een jaarboel< 
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19 Heeft uw bedrijf een bedrijfsmilieuplan (B.~.P)? 

20.1 

20.2 

ff ' f d r:z:eel<en verricht em de Heeft het bedrijf preventieve maatregelen getro en enre en e , 
lezing van afvalwater te veerl<emen? Hierbij valt te denl<en aan maatregelen enref 

enderzoeken gericht op: 
grondstof , hulpstof en productl<euze 
toepassing van schone technologie 
nieuw(e) productieproces of bedrijfsvoering 

procesgeintegreerde maatregelen 

Ja een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de installatie is geweest dat de 
' · · f · I h t AAl~J~ is "erder de keuze voor het rookgasreiniging afvalwatervn3 zouunct1oneren.ne n• r . 

rookgasreinigingsproces uitgewerkt en is gel<ozen voor een volled1g droog 

rookgasreinigingsproces. . . . . 
Bij dit rool<gasreinigingsproces worden geen (milieu)gevaarl13ke hulpst~ffen mgezet (a~t.1ef 
kool en natriumbicarbonaat), waardoor ook daar geen mogelijl<he1d op verontrem1gd 

afvalwater zal kunnen ontstaan. 
Verder wordt het hemelwater opgevangen van zowel de dakvlal<l<en als de wegen en 
opslagterreinen in waterbassins. Het mogelijl< verontreinigde hemelwater van de wegen en 

opslagterreinen wordt benut als bedrijfswater in de vorm van blus'Nater voor de s.lakken, 

'Naardoor deze 'Naterstroom wordt ingedampt. Het schone hemelwater wor~t gebr~11<t voor 
de brandblusvoorzieningen en het overschot wordt als bedrijfswater gebru1kt. lnd1en er. te 

'Nemig bedrijfswater aanwezig is wordt gesuppleerd v~n~it het aanwez1ge 
oppervlal<tewaternet dat in de lndustriehaven van Harlingen aanwez1g is. 

'Norden er afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt. Hierbij v~~t te d~nken aan: 
l<ringloopsluiting (hergebruil< binnen het productieproces/de bedn3fsvoermg) 
hergebruil< buiten het productieproces/de bedrijfsvoering 
opwerking ten behoeve van mogelijk hergebruik 

Ja, zie 20.1 

Ab<iliMliNE 6EOORl)lil.ING$METH0t)IEK (ASM) 

21 Geef in de onderstaande tabel aan welke stoffen en preparaten •Norden t~egevoegd tijdens 
het productieproces en met het afvalwater worden geloosd. In de tabel d1ent u de 

resultaten van de toetsing conform de Algemene Beoordelingsme~~odi~I< (ABM) weer te 
gegeven. Geef hierbij zowel de aanduiding van de waterbezwaarl13kheid (1 12) als de 

saneringsinspanning (A, B of C) aan. 

Miet van toepassing 
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BIJbAGli:N 

Bij deze aanvraag zijn de 11olgende bijlagen toegevoegd: 

1. lnrichtingstel<ening, schaal 1 : 1000; 

2. Topografische kaart , schaal 1 : 10.000; 

3. Kadastrale situatie, schaal 1 : 2000; 

4. Rioleringstel<ening, schaal 1 : 1000; 

5. Procesbeschrijving c.q. beschrijving van de bedrijfsactiviteiten; 

6. Toetsing aan IPPC; 

7. tw!AO IC (o .b.v. het rapport De Verwerking Verantwoord) incl. Acceptatiereglement; 

8. Luchtemissies; 

9. Geluidsrapport; 

10. Verkennend bodemonderzoek, 1 maart 2007; 

11 . Uittreksel 11an de Kamer van Koophandel. 

OMDli:RTli:Kli:NING 

Ondergetekende verl<laart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij 
behorende bescheideA-Aaar waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats: Oudehasl<e 

Datum: September 2007 

Naam en functie: J.W.G. Vernooij, bedrijfsdirecteur Recycling en Grondstoffen 

Telefoon: 0513 614500 

Handtel<ening: 
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Aanleiding voor en motivering van de aanvraag 

Omrin/ Afvalsturing Friesland NV is gevestigd in Leeuwarden en richt zich op de gehele keten van 
afvalverwijdering: advisering omtrent preventie alsmede inzameling, recycling en eindverwerking 
van afvalstoffen warden tot de primaire taken gerekend. 

Ecopark De Wierde te Oudehaske vormt een belangrijk centrum van waaruit de activiteiten van 
Omrin warden verricht. Op Ecopark De Wierde warden - naast de stortplaats voor bedrijfsafval en 
gevaarlijke afvalstoffen (C3-deponie) allerlei recyclingactiviteiten uitgevaerd (scheiden en vergisten 
van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval, sarteren bauw- en slaapafval, puinbreken, 
houtbank, grondreiniging, baggerslibbewerking). 

Bij de genaemde bewerkingsactiviteiten van Omrin ontstaan nuttig toepasbare praducten alsmede 
brandbare reststramen, die elders moeten warden verwerkt. Gezien de moeizame afzetmarkt door 
een grate ondercapaciteit in de markt (meer dan 2 miljoen/jaar in Nederland) wil Omrin zelf een 
verbrandingsinstallatie voor middel-calarische afval- en reststoffen (met terugwinning van zoveel 
magelijk energie) oprichten en in werking nemen (een z.g. Reststoffen Energie Centrale (REC)). 

Wettelijk kader 

Het oprichten van een inrichting voor de op- en overslag alsmede verwerking van (gevaarlijke) 
afvalstoffen, is op grand van het lnrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer (lvb) een 
vergunningplichtige activiteit. Voor het onderhavige initiatief is met name cat. 28.4, onder e van 
bijlage I van het lvb van belang: " .. het verbranden van (1) huishoudelijk afvalstoffen en (2) 
bedrijfsafvalstoffen". 

Dit betekent dat voor de REC een vergunning op grand van de Wet Milieubeheer (Wm) moet warden 
aangevraagd. 

Op grand van de uitkomsten van de quick-scan in het kader van de Flora- en Faunawet en de 
voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet hoeft naar verwachting geen vergunning op 
grand van de Natuurbeschermingswet en/of een ontheffing op grand van de Flora- en Faunawet te 
word en aangevraagd. 
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Leeswijzer 

Deze vergunningaanvraag voor de vergunningen op grand van de Wet Milieubeheer is opgebouwd uit 
de volgende onderdelen: 

lhleiding, leeswijzer en samenvatting; 
lngevuld aanvraagformulier Wm van de provincie Fryslan; 
Bijlagen. 

In de inleiding wordt de aanleiding voor en de motivering van de aanvraag gegeven tezamen met 

het wettelijk kader waarbinnen het initiatief gerealiseerd dient te worden. Om de leesbaarheid van 
de stukken te vergroten is eveneens een lijst met def inities en afkortingen toegevoegd en is een 
niet-technische samenvatting van hetgeen wat wordt aangevraagd gemaakt. 

Het standaard aanvraagformulier van de provincie Fryslan is ingevuld voor zover de vragen daarin 
van toepassing zijn op de Reststoffen Energie Centrale. De niet van toepassing zijnde vragen en 
teksten zijn verwijderd. De in de tekst genoemde bijlagen zijn opgenomen achter het tabblad 
Bijlagen. 
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Lijst van definities en afkortingen 

A AVI Afvalverbrandingsinstallatie 

B 

c 

D 

E 

AV I AO-IC Acceptatie Verwerkingsbeleid/ Administratieve Organisatie - lnterne Controle 

BA Bedrijfsafval. In het LAP wordt hieronder verstaan het gevaarlijke en niet-gevaarlijke afval 

dat afkomstig is van bedrijven. In de Wet milieubeheer worden bedrijfsafvalstoffen 

omschreven als afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen 

BAT Best Available Techniques (zie BBT) 

BBT Best beschikbare techniek 

BEV/ Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen 

BLK Besluit Luchtkwaliteit 

BRL Beoordelingsrichtlijn 

BREF Referentiedocument ten aanzien van stand der techniek/BBT 

BRZO Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) 

B&S Bouw & Sloop 

BSA Bouw- en sloopafval. Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen 

en andere bouwwerken 

BVA Besluit Verbranden Afvalstoffen 

c.a. Cum annexix 'met bijbehoren' (latijn). 

Cat. I Bouwstof niet-zijnde grond: bouwstof die 
• geen van de samenstellingwaarden voor organische stoffen en tevens geen van de 

samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals beschreven in bijlage 2 van het 
Bouwstoffenbesluit overschrijdt en 

• op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden 
genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in 
bijlage 2 van het Bsb wordt overschreden. 

Cd Cadmium 

CO Kool monoxide 

C02 Kooldioxide 

COD Chemical Oxygen Demand (eng. voor CZV) 

CUR/PBV Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) I 

Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) 

CZV Chemisch zuurstof verbruik (in afvalwater) 

dB(A) Gewogen waarde geluid uitgedrukt in decibel 

digestaat Product dat overblijft na vergisting 

DLC Design Load Case (ontwerp-punt voor de REC) 

ECO Economizer 

E-filter Elektrostatisch filter 

Emissie Het vrijkomen van een stof, geluid of energie 

Eural Europese Afvallenstoffenlijst 

f FF-wet Flora- en Faunawet 

Fluff Brandstof gemaakt uit papier-/kunststofafval, niet geperst 
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G GA Gevaarlijk afval. Afvalstoffen zoals aangewezen in de Regeling Europese afvalstoffenlijst 

(Eural). 

GHA Grof Huishoudelijk Afval 

GJ GigaJoule 

GS Gedeputeerde Staten 

GWW Grand- , weg- en waterbouw 

H HAZOP Hazard and Operability (studie): een vorm van storingsanalyse 

K 

L 

HOO Afval van Handel, Diensten en Overheid 

HCl Waterstofchloride (zoutzuur) 

HF Waterstoffluoride 

Hg Kwik 

HHA Huishoudelijk afval. Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor 

zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn 

aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Onder huishoudelijk afval vallen oak de grove 

bestanddelen die vaak 'Grof huishoudelijk afval' warden genoemd, zoals grof tuinafval, 

meubels, tapijten en particulier bouw- en sloopafval 

IE lnwoner Equivalent (maat voor vervuilingsgraad van water) 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

IRR Internal Rate of Return (IRR) is de discontovoet die een netto contante waarde van nul 

oplevert voor een reeks van toekomstige kasstromen 

lvb lnrichtingen- en Vergunningenbesluit 

kton Kiloton(= 1000 ton) 

LAP Landelijk Afvalbeheerplan 

LAeq Equivalent geluidniveau (d. i. het gemiddelde van afwisselende niveaus van het -in een 

bepaalde periode optredende- geluid) 

LMax Maximaal geluidniveau 

M m.e.r. Milieu-effectrapportage (procedure) 

N 

MER Milieu Effect Rapport (document) 

MTG Maximaal Toelaatbare Grenswaarde (geluid) 

MTR Maximaal Toelaatbaar Risico 

MMA Meest milieuvriendelijk alternatief 

MW Megawatt 

NB-wet 

NeR 

NH3 

Nm3 

NMP 

NNM 

NOx 

NRB 

Natuurbeschermingswet 

Nederlandse Emissierichtlijnen 

Ammoniak 

de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder absolute druk 

van 1,01325 bar, een volume van een kubieke meter inneemt 

Nationaal Milieubeleids Plan 

Nieuw Nationaal Model 

Stikstofoxide(n) 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
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0 

p 

ONF Organisch Natte Fractie. Residu uit mechanische scheiding, hoofdzakelijk bestaande uit kleine 

organisch en anorganische stoffen. Wordt in de SBI bewerkt door middel van wassing en 

vergisting 

OVO Externe oververhitter 

ouE Oudour Unit European 

PAK 

PCB 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Poly Chloor Biphenylen 

PCDD/PCDF Dioxinen/Furanen 

PKB Planologische Kern Beslissing 

PM10 Fijn stof 

PPF Plastic en papier-fractie (van de SBI) 

Q Quench Snelle afkoeling d.m.v. water of lucht 

R 

s 

T 

v 

w 

RDF Refuse Derived Fuel 

REC Reststoffen-energiecentrale 

RGR Rookgasreiniging 

SBI Scheidings- en Bewerkingslnstallatie op Ecopark De Wierde 

SBZ Speciale Beschermings Zone 

SCR Selectieve Catalytische Reductie (DeNOx) 

SNCR Selectieve Non-Catalytische Reductie (DeNOx) 

SN Startnotitie 

502 Zwaveldioxide 
Stb Staatsblad 
Ste Staatscourant 

Tl 

VA 

VBS 

Thallium 

Voorgenomen activiteit 

Veil igheid -Beheer ·Sys teem 

Vergisten Omzetten van biomassa in energierijk gas en reststoffen (digestaat). 

VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

WKC Warmtekrachtcentrale 

Wm Wet milieubeheer 

Wwh Wet op de waterhuishouding 

Wvi Was- en Vergistingsinstallatie (van Omrin) 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
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Eenheden 

Mton 

kiloton/kton 

ton 

kilogram (kg) 

gram (g) 

miljoen ton 

1.000 ton 

1.000 kg 

eenheid van gewicht 

10-3 kg 

milligram (mg) 10-6 kg= 10-3 gram= 0,001 gram 

microgram (µg) 10-6 gram = 0,000001 gram 

nanogram (ng) 

picogram (pg) 

10-9 gram = 0,000000001 gram 

10·12 gram= 0,000000000001 gram 

p.s. dezelfde grootheden gelden ook voor : 
• energie eenheid: Joule (J), 
• a/stand eenheid: meter (m) , 
• vermoge11 eenhe1d: Watt (W) 
• volume eenheid liter (l) 

e.d. 

m3 1.000 liter 

Nm3
0 standaardvolume (d.W.z. 1 m3 bij 273, 15 K, 101,3 kPa en betrokken op droge lucht. Volgens het Bva 

wordt een emissie (via de rookgassen) daarnaast teruggerekend op een referentie zuurstofpercentage 

van 11 % in de a fgasstroom. 

kWh kilowattuur 
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Niet technische samenvatting 

Adresgegevens 

Voor u ligt de niet technische samenvatting van de aanvraag van een vergunning in het kader van de 
Wet milieubeheer (Wm) voor de Reststoffen Energie Centrale (verder als REC) van 
Omrin/ Afvalsturing Friesland NV (verder Omrin) aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen 

(industriehaven), kadastraal bekend onder gemeente Harlingen, sectie F, nrs: 1449 (deels). 
Omrin/ Afvalsturing Friesland NV houdt kantoor aan de Hidalgoweg 5 te Leeuwarden. 

Werkzaamheden initiatiefnemer 

Omrin zamelt huishoudelijk en bedrijfsafval in en verwerkt het in een eigen scheidings- en 
bewerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. Het ingezamelde afval wordt zo veel mogelijk 
gescheiden in verschillende afvalsoorten die weer gerecycled kunnen warden. Het brandbaar afval 
dat na scheiding overblijft wordt afgevoerd naar een externe afvalverbrandingsinstallatie. In de 
toekomst zal dit in veruit de meeste gevallen de REC zijn. 

Minimale milieu-effecten 
De industriehaven van Harlingen ligt direct naast het Natura2000-gebied de Waddenzee. De 
nabijheid van dit gebied heeft ervoor gezorgd dat Omrin als initiatiefnemer op voorhand een aantal 
keuzes heeft gemaakt, die tot doel hebben de milieueffecten op het gebied tot een minimum te 
beperken. Deze keuzes zijn: 

1. geen (proces)waterlozing op het water in de lndustriehaven; 
2. gebruikmaken van de bestaande koelwaterlozing van de WKC en restwarmtelozing dient te 

passen binnen de vergunningvoorwaarden van de vigerende Wvo en Wwh-vergunning; 
3. het gebouw en de schoorsteen niet hoger dan strikt noodzakelijk; 
4. geen overdadige verlichting van het terrein. 
5. geen aan- en afvoer over de Waddenzee, maar via de weg en/of binnenwateren. 

In het milieueffectrapport dat voor de REC Harlingen is opgesteld (zie de samenvatting van het 

milieueffectrapport, bijlage 25), zijn verschillende varianten en alternatieven van de REC 
bestudeerd. Oak wordt daar ingegaan op de milieu-effecten. 

Bedrijfstijden 
De REC is een continubedrijf. Dit betekent dat de inrichting in principe het gehele jaar en 24 

uur I dag in bedrijf is. De aan- en afvoer van de afval-, hulp- en grondstoffen over de weg vindt 
plaats in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur. De aan- en afvoer per schip vindt gedurende 24 
uur/dag plaats over binnenwateren. 

Doorzet 

Bedrijfsvoering gebeurt in volcontinu bedrijf, met een beschikbaarheideis van minimaat 8.000 
bedrijfsuren per jaar. De doorzet van de reststoffen is per jaar gemiddeld 228.000 ton en per uur 
gemiddeld 28 ton. 

Thermische belasting 

De verwerkingcapaciteit van de verbrandingslijn wordt begrensd door de thermische belasting van 
de installatie. Deze is vastgelegd op 103 MW bij een calorische waarde van 13 MJ/ kg van de 
brandstof. 

Start/stop-procedure 
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Om de installatie optimaal te kunnen starten en stoppen wordt de installatie uitgerust met twee 
opstookbranders, die warden gestookt op aardgas. Deze opstookbranders zorgen ervoor dat de 
gehele installatie incl. de rookgasreinigingsinstallatie op de gewenste bedrijfstemperatuur wordt 
gebracht alvorens het afval op het rooster wordt gebracht (ca. 24 uur). Dit betekent dat de ketel op 
minimaal 850 oC moet zijn en dat de verblijftijd van de rookgassen in de ketel minimaal twee 
seconden is, voordat het rooster in werking mag warden gesteld en het eerste afval verbrand mag 
warden. 
Het stoppen van de installatie gebeurt in feite in omgekeerde volgorde. Eerst zal de toevoer van de 
afvalstoffen warden gestopt, zodat de temperatuur van de ketel zal gaan dalen, waarna de 
opstookbranders in bedrijf komen om de temperatuur op minimaal 850 C te houden. Op deze wijze 
wordt gezorgd voor een gecontroleerde uitbrand van de afvalstoffen op het rooster. Zodra al het 
afval op het rooster is verbrand, wordt de installatie in ongeveer 24 uur gecontroleerd gestopt. 

Onderhoud installatie 
Het geplande onderhoud van de installatie vindt plaats gedurende 1x veertien dagen groot 
onderhoud en 2* een korte stop gedurende het jaar. De start/stop-procedure zal dan ook volgens 
bovenstaande werkwijze plaatsvinden . 

Meet- en regelsystemen 
Het meet- en regelsysteem is zo uitgevoerd dat er een optimale processturing en bewaking vanuit 
de Centrale Controle Room (CCR) mogelijk is. Verder is het systeem in staat volledig automatische 
procesregelingen uit te voeren en te onderhouden en is het in staat storingsmeldingen te genereren 
en te registreren. 

Bij elke motor of aandrijving is een lokale handbediening, via een lokale werkschakelaar, aanwezig. 
Hiernaast is aansturing van proces gerelateerde groepen, volgens een gedefinieerd programma 
mogelijk. Een volledig automatische besturing van de gehele installatie is niet voorzien. Dit 
betekent dat de installatie groepsgewijs, door het besturingssysteem vanuit de CCR opgestart, 
bedreven en gestopt kan warden. 

De bediening- en bewakingsystemen zijn in staat de volgende taken te beheersen: 
• alle bedrijfstoestanden, alarm- en storingsmeldingen zijn op het beeldscherm zichtbaar; 
• alle alarm- en storingsmeldingen warden met een printer vastgelegd; 
• proces beeldvisualisatie en het weergeven van de actuele processituatie; 
• weergave van de actuele softwarestatus aan de operator; 
• bedienmogelijkheid van alle procesapparatuur enkelvoudig of op groepenniveau; 
• visualisatie van groepssturingen; 
• trendvolging van vrij programmeerbare procescomponenten; 
• kenmerken van installatiedelen door KKS; 
• het aanleveren van informatie aan een managementsysteem. 
Het systeem verzorgt de complete databewerking, signaalfuncties, sturing en bewaking van de 
installatie. Alie beveiligingschakelingen van installaties, zoals brandersturingen, 
ketelbeveiligingketens et cetera, die bij storingen niet mogen uitvallen, warden in een 'Fail Safe 
PLC' -configuratie opgebouwd. 

De schoorsteen zorgt voor de afvoer van de gereinigde rookgassen naar de atmosfeer. De meet- en 
opnamepunten voor de emissiemetingen warden inpandig, in een geconditioneerde ruimte 
geplaatst . 

Brandpreventiemaatregelen 

Het voorkomen van de brand (preventie) betekent ondermeer dat zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt onbrandbare/zeer moeilijk brandbare bouwmaterialen (steen, metaal, steenwol en 
dergelijke). Ook het gebruik van moeilijk brandbare bekabeling helpt ter preventie van brand. 
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De REC heeft hier zoveel mogelijk gebruik van gemaakt. 

Personeel 
Het personeel dat werkzaam is bij de REC krijgt instructie in het herkennen van brandgevaarlijke 
situaties en instructie hoe zij moeten handelen om dergelijke situaties op te lossen (good 
housekeeping). De continue aanwezigheid (24/7) van personeel is een waarborg dat 
brandgevaarlijke situaties warden voorkomen. 

Organisatorisch 
• lnspectie- en onderhoudsplan: Een inspectie- en onderhoudsplan helpt mee in het voorkomen van 

brand. Zo worden versleten onderdelen tijdig ontdekt en leveren geen brandgevaar meer 
op; 

• Werkvergunningen: Voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is altijd een 
werkvergunning nodig. 

• Werkinstructies: Voor brandgevaarlijke onderhoudshandelingen worden specifieke 
werkinstructies opgesteld, voor zowel eigen personeel als personeel van derden; 

• Rook- en vuurverbod: Op het gehele terrein geldt een rook en open vuur verbod, alleen in 1 
speciaal daarvoor gecreeerde ruimte mag worden gerookt. 

Bunker 
Om broei van de afvalstoffen in de bunker te voorkomen zullen de afvalstoffen niet langer dan 4 
dagen in de bunker liggen. Daarnaast vindt in de bunker continu visueel toezicht plaats door de 
kraanmachinist. 

Werking installatie 

Afbeelding 1 De REC in Harlingen 

Op locatie warden de afval- en reststoffen gelost in de bunker. In de bunker worden deze producten 
zo nodig verkleind en gehomogeniseerd en worden vervolgens middels poliepkranen in de 
verbrandingsinstallatie gebracht voor gecontroleerde verbranding. 
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____ Q_ 

Afbeelding 2 De bunker van de REC. 

Afbeelding 3 De roosteroven en de ketel van de REC. 

De verbranding gebeurd op een roosteroven. Door de hoge temperatuur verbranden de afval- en 
reststoffen. De uitgebrande (bodem)as, vliegas en rookgasreinigerresidu warden tijdelijk opgeslagen 

en afgevoerd voor verwerking. De rookgassen die vrijkomen tijdens de verbranding bevatten energie 
in de vorm van warmte. Met deze warmte wordt een ketel verwarmd met water dat daardoor wordt 
omgezet in stoom. De stoom gaat vervolgens naar de warmtekrachtcentrale (WKC) Harlingen waar 

het wordt omgezet in energie. Hiervan komt oak de naam Reststoffen Energie Centrale. 
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Afbeelding 4 Een rookgasreiniger van de REC. 

De vrijkomende rookgassen gaan door een rookgasreinigingsinstallatie waar ze warden behandeld. 
Aan de uitstoot van rookgassen zitten strenge eisen van de Nederlandse overheid. 
De REC zoekt daarbij niet alleen aansluiting bij de Nederlandse wet- en regelgeving maar ook bij de 
Europese richtlijnen. Dit wordt vertaald in voorschriften waaraan de REC zich moet houden. Zij 
krijgt deze voorschriften van de provincie Fryslan die deze voorschriften regelmatig controleert op 
naleving ervan. 

Milieu-effecten 
Voor verschillende milieuaspecten zijn onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor lucht, licht, 

geluid en geur. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de REC voor al deze aspecten voldoet 
aan wet- en regelgeving. 

Onderstaand zijn de belangrijkste milieuaspecten kort toegelicht. 

Lucht 
Het luchtonderzoek wijst uit dat de windmolen, die op korte afstand van de schoorsteen staat, 
invloed heeft op de luchtverspreiding en daarmee op de manier waarop de concentraties van de 
stoffen warden verspreid. De zeedijk heeft hier geen invloed op. De berekeningen zijn uitgevoerd 
voor de verspreiding van de diverse stoffen bij verschillende mate van bebouwing van de omgeving. 
Aile stoffen voldoen (zelfs bij worstcase situaties) aan de gestelde normen. 

Geur 

Voor geur zijn de volgende geurbronnen onderzocht: 
• De afvalbunker 

• De schoorsteen 
• De opslag van bodemas in overkapte vakken en de buitenopslag ervan 

Oak voor geur is de invloed van de windmolen en de zeedijk onderzocht en zijn de berekeningen 
uitgevoerd voor de verspreiding van geur bij verschillende mate van bebouwing van de omgeving. 
Op basis van het geuronderzoek blijkt dat zelfs in een worstcase situatie wordt voldaan aan de van 
toepassing zijnde geurnormen. 

Geluid 
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De immissieniveaus van de installatie passen binnen de geluidszonering van het industrieterrein. Oat 
betekent concreet dat de installatie niet meer geluid maakt dan toegestaan op het industrieterrein. 

Bodem 

Uit het bodemonderzoek blijkt dat de er geen risico's warden verwacht voor mens en I of milieu. 
De resultaten vormen daarom geen belemmeringen voor het toekomstig gebruik door de REC van de 
locatie. 

Daarnaast leveren de activiteiten die de REC op het terrein zullen gaan uitoefenen een 
verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging op. 

Afvalstoffen 
De hoeveelheid reststoffen na verbranding voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Voor de 
inname van afval- en reststoffen heeft de REC strikte regels opgesteld die zijn terug te lezen in het 
acceptatiebeleid. Dit beleid is bij de aanbieders van afval- en reststoffen bekend. 

Storingsmaatregelen in het verbrandingsproces en de rookgasreiniging 
De REC heeft een betrouwbare rookgasreiniging, waarbij diverse onderdelen dubbel zijn uitgevoerd 
of met voldoende reservecapaciteit. Daarnaast zijn er reserve onderdelen in huis zijn zodat direct 
kan warden ingegrepen om een storing op te lossen. Lukt dat niet dan zal de installatie zo snel 
mogelijk warden uitgezet. 

Lichthinder 

De REC heeft onderzoek laten doen naar de eventuele lichthinder naar de omgeving. Door slim 
gebruik te maken van lampen voldoet de verlichting aan de eisen die lichthinder voorkomen, terwijl 
er oak nog steeds veilig kan warden gewerkt door de medewerkers van de REC. 

Verkeer 
Bij ingebruikname van de installatie zal het te verbranden afval volledig worden aangevoerd per 
vrachtwagens en zullen oak de reststoffen per vrachtwagen warden afgevoerd. Binnen een jaar na 

ingebruikname is de verwachting dat 50% van het te verbranden afval wordt aangevoerd per schip 
en dat de bodemas geheel wordt afgevoerd per schip. Er worden daarom in de verschillende 
onderzoeken (a.a. lucht, geluid) twee scenario's onderscheiden voor de verkeersemissies: 

Scenario A: aanvoer afval , 100% door middel van vrachtauto's en afvoer bodemas, 100% door 
vrachtauto's; 
Scenario B: aanvoer afval, 50% per vrachtauto en 50% per schip en afvoer bodemas, 100% per 
schip. 

Externe veiligheid 

De REC is getoetst aan de normen die de overheid heeft gesteld aan de externe veiligheid. Hieruit is 
gebleken dat de installatie geen onacceptabel gevaar oplevert voor de omgeving, dus dat de REC 
voldoet aan deze eisen. 

Natuur 
Significante negatieve c.q. negatieve effecten op de natuur en de flora en fauna worden niet 
verwacht. 
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1 Algemene gegevens 

1.1 Naam, adres (straat, huisnummer, postcode en plaats) en telefoonnummer inrichting: 

Reststoffen Energie Centrale 
Lange Lijnbaan 14 
8861 NW Harlingen 

1.2 Kadastrale aanduiding percelen inrichting: 

Gemeente: Harlingen 
Sectie: F 
Nr(s): 1449 (deels) 

1.3 naam, adres (straat, huisnummer, postcode en plaats), telefoonnummer, faxnummer en 
e-mailadres aanvrager: 

Omrin/ Afvalsturing Friesland NV 
Hidalgoweg 5 
8938 BA Leeuwarden 
Tel: 058-2336565 
Fax: 058-2157642 
info@omrin.nl 

Zie bijlage 11: Uitreksel van de Kamer van Koophandel 

1.4 Naam en eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres contactpersoon (indien 
anders dan vermeld bij 1.3): 

Omrin/ Afvalsturing Friesland NV 
Contactpersoon: S. Bosch 
De Dolten 11 
8465 SB Oudehaske 
Tel: 0513-614500 
Fax: 0513-614500 
sbosch@omrin.nl 

LS Naam en eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de eigenaar dan wel 
drijver van de inrichting (indien anders dan vermeld bij 1.3): 

N.v.t. 

1.6 Naam en eventueel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van degene die de die de 
feitelijke Leiding heeft van de activiteiten in de inrichting (indien anders dan vermeld bij 
1.3): 

N.v.t. 

1.7 Beschrijf in paar korte zinnen de hoofd- en deelactiviteiten van de inrichting. Geef daarbij 
oak de capaciteiten aan. Sluit hier zo veel mogelijk aan bij de categorieen van het 
lnrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer. 

Afvalsturing Friesland, verder te noemen Omrin, heeft het voornemen om op de 
lndustriehaven van Harlingen een z.g. Reststoffen Energie Centrale op te richten. De 
inrichting betreft een installatie voor de thermische verwerking van, van buiten de 
inrichting afkomstige, huishoudelijke afval- en reststoffen en bedrijfsafvalstoffen d.m.v. 
roosterverbranding met een capaciteit van 103 MWth· 
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Op de inrichting is de lvb-categorie 28.4e, punt 1 en 2 van toepassing. 

i.8 Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd . 

Een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting. 

1.9 lndien een veranderingsvergunning wordt aangevraagd, geef aan waarop de veranderingen, 
ten opzichte van hetgeen reeds vergund is, betrekking hebben. 

N.v.t. 

uo lndien de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd naar hun aard tijdelijk zijn 
vermeld dit dan in de aanvraag en vermeld dan tevens de periode waarvoor vergunning 
wordt gevraagd of wanneer de inrichting buiten werking wordt gesteld. 

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd 

i.11 Geef een overzicht waarin is opgenomen de Wm-vergunning of Wm-vergunningen op grand 
waarvan de inrichting opgericht dan wet in werking is. Vermeld in dit overzicht ook de 
meldingen van veranderingen welke binnen de inrichting hebben plaatsgevonden. 

Niet van toepassing 

i.12 Geef aan of voor de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd een bouwvergunning 
vereist is. 

Ja, voor de bouw van de installatie en de bijbehorende gebouwen wordt bij de gemeente 
Harlingen een bouwvergunning aangevraagd. Op 18 maart 2009 is deze bouwvergunning 
verleend door het college van Burgemeester en Wethouders van Harlingen (zie bijlage 19). 

Niet-technische samenvatting 

i.13 Geef een niet-technische samenvatting van de aanvraag. Besteed daarbij vooral aandacht 
aan de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu tengevolge van de inrichting en de 
activiteiten waarvoor vergunning gevraagd wordt. Voeg deze samenvatting als een bijlage 
behorende bij de aanvraag. 

Zie lnleiding. leeswijzer en samenvatting 
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2 De inrichting 

2.1 Voeg een plattegrondtekening van de inrichting bij waarop ten minste de volgende zaken 
zijn aangegeven: 
a. gebouwen en procesinstallaties; 
b. functie diverse bedrijfsruimten; 
c. laad- en losplaatsen; 
d. opslagplaatsen, tanks, tankputten, silo's e.d. met vermelding van de omvang; 
e. opslagplaatsen (gevaarlijke) (afval)stoffen met vermelding van de hoeveelheden; 
f. opslagplaats gasflessen/drukhouders met vermelding aard en hoeveelheid gassen; 
g. belangrijkste emissiepunten (geluidemissiepunten aangeven in het akoestisch rapport); 
h. situering brandblussystemen; 
i. wegen, parkeerterreinen e.d.; 
j. aard verhardingen (binnen en buiten); 
k. begrenzing van de inrichting; 
l. erfafscheiding en toegangen tot het terrein; 
m. indien er delen van de inrichting warden verhuurd aan of gehuurd van derden moeten 

deze duidelijk zijn aangegeven, bijvoorbeeld middels arcering; 
n. in geval van een veranderings- of revisievergunning moet duidelijk zijn aangeven wat 

onder het bestaande gedeelte valt en wat onder de uitbreiding of verandering. Maak 
bijvoorbeeld gebruik van arcering; 

o. schaal tekening (tussen 1 :250 en 1: 1000); 
p. noordpijl. 

Zie bijlage 1: lnrichtingstekening 

2.2 Maakt de inrichting onderdeel uit van een grater organisatorisch verband? 

Ja, de inrichting genaamd Reststoffen Energie Centrale maakt onderdeel uit van de 
organisatie Afvalsturing Friesland NV, die opereert onder de handelsnaam Omrin. 

2.3 Heeft het bedrijf binnen een straal van 700 meter nog andere percelen of gebouwen in 
gebruik? 

Nee, wel wordt de geproduceerde energie in de vorm van stoom geleverd aan de op 
hemelbreed 350 meter afstand staande Warmte Kracht Centrale (behoort niet tot dezelfde 
inrichting). 

24 Worden er delen van het terrein van de inrichting verhuurd aan derden? 

Nee 

2.5 Huurt het bedrijf het bedrijfsterrein geheel of gedeeltelijk van derden? 

Nee 
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3 De ligging van de inrichting 

3.1 Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van de inrichting in de ruimere 
omgeving is aangegeven. Bij deze t~kening moet ten minste aandacht gegeven warden aan 
de volgende aspect en: 
a. schaal 1 :25 .000; 
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; 
c. terrein eigen inrichting arceren of duidelijk omlijnen. 

Zie bijlage 2: Topografische kaart 

3.2 Voeg een kadastrale tekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de volgende 
aspecten: 
a. schaal 1:1000 (zo mogelijk) ; 
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; 
c. weergave van alle bebouwing en de aard hiervan binnen een straal van 250 meter; 
d. vermelding kadastrale begrenzingen; 
e. vermelding perceelsnummers van de inrichting; 
f. terrein eigen inrichting arceren of duidelijk omlijnen . 

Zie bijlage 3: Kadastrale kaart 
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4 De activiteiten 

4.1 Beschrijf de activiteiten en de processen in de inrichting en de ten behoeve daarvan toe te 
passen technieken of installaties waarvoor vergunning wordt gevraagd. 
Maak bij de beschrijving zo mogelijk gebruik van stroomschema's en besteed in de 
beschrijving ten minste aandacht aan de volgende aspecten: 
a. de aanwezige apparatuur met inhoud (inclusief hulpsystemen, zoals transportsystemen 

en stook- en koelinstallaties); 
b. de voor de activiteiten en de processen kenmerkende gegevens met betrekking tot 

grondstoffen, tussen -, neven- en eindproducten; 
c. de maximale uur- en jaarcapaciteit van de inrichting en het maximale motorische of 

thermische vermogen van de tot de inrichting behorende installaties; 
d. de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of de te onderscheiden 

onderdelen daarvan in bedrijf zullen zijn; 
e. reactievergelijkingen indien de aanvraag betrekking heeft op chemische reacties; 
f. de essentiele beveiligingen en veiligheidssystemen; 
g. de specifieke gevolgen voor de omgeving tengevolge van proefdraaien, normaal bedrijf, 

schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden en de specifieke maatregelen die 
zijn gerealiseerd ten behoeve van deze omstandigheden; 

h. de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het 
milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. 

Openingstijden: 
De Reststoffen Energ1e Centrale is een continubedrijf. Dit betekent dat de inrichting in 
principe het gehele jaar en 24 uur/dag in bedrijf is. De aan- en afvoer van de afval-, hulp
en grondstoffen over de weg vindt plaats in de dagperiode tussen 7.00 en 19.00. Deze 
periode is de maximale periode waarin de weegbrug bemand is. De aan- en afvoer per 
schip vindt gedurende 24 uur/dag plaats over binnenwateren. 

Zie verder bijlage 5: Procesbeschrijving 

4.2 Beschrijf de specifieke maatregelen die zijn gerealiseerd om de gevolgen voor de 
omgeving te beperken ingeval van ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 17 .1 van de 
Wm, zoals brand- en explosie-emissies en morsingen. 

Zie bijlage 5: Procesbeschrijving 

4.3 Beschrijf de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting 
die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn. 

De toekomstige ontwikkelingen , die mogelijkerwijs te verwachten zij n, zi j n: 
levering van stoom, heet water en/of C02 aan derden; 
opwerking bodemas binnen de inrichting; 

4-4 Welke ontwikkelingen zullen zich binnen vijf jaar volgens de huidige kennis en inzichten 
binnen de omgeving van de inrichting voordoen die van invloed kunnen zijn op de 
inrichting? 

Volgens verwachting zullen zich op het industrieterrein aan de lndustriehaven van 
Harlingen nag meer nieuwe bedrijven gaan vestigen. De bedrijven, die voor hun 
bedrijfsactiviteiten een significante hoeveelheid energie in de vorm van stoom o.i.d. nodig 
hebben, kunnen daarvoor mogelijkerwijs voorzien warden door de REC. Dit betekent dat 
dan gekeken zal worden op welke wijze hier invulling aan kan warden gegeven. Ook is er 
sprake van de realisatie van een ca. 240 ha groot kassencomplex op een afstand van ca. 4 
km afstand (gemeente Franekeradeel). Oak hier zal een vraag bestaan naar warmte en 
C02• De REC kan misschien ook hier een invulling aan geven. 
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5 Stoff en 

5.1 Geef een overzicht van de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen en vermeld 
hiervan ten minste de volgende gegevens: 
a. wetenschappelijke naam van de stoffen volgens de International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC) regels. (Bij het ontbreken van een officiele naam mogen 
algemeen bekende triviale namen of handelsnamen warden vermeld); 

b. de maximaal en gemiddelde aanwezige hoeveelheid in [m3
] of [kg]; 

c. de categorie-indeling conform de ADR of de Euralcode; 
d. het jaarverbruik in [m3

] of [kg]; 
e. fysische en chemische eigenschappen zoals aggregatietoestand, smeltpunt, kookpunt, 

vlampunt, zelfontbrandingstemperatuur, oplosbaarheid in water, explosiegrenzen in 
vol% in lucht, reukgrens e.d.; 

f. bijzondere eigenschappen, zoals instabiliteit, corrosieve eigenschappen en 
onverenigbaarheid met andere stoffen; 

g. MAC- waarden en andere toxicologische eigenschappen, zoals LC 50 waarden. 
De opsomming dient bij voorkeur in tabelvorm te geschieden. Maak dan gebruik van een 
tabel als volgt: 

Naam grond/hulpstof ADR-indeling I EU- Hoeveelheid Geschat Bijzondere Plaats 
GHS classificatie* in opslag jaarverbruik eigenschappen 

Natriumbicarbonaat Niet geclassificeerd 2 x 120 m3 2500 ton Ops lag RGR-gebouw 

(NaHC03) I gescheiden van 

Niet gevaarlijk zuren 

Ammoniakoplossing Klasse 8 I 60 m3 550 m3 Ops lag RGR- gebouw 
24% gescheiden van 

(NH40H) 
Gevaarlijk voor het zuren 

aquatisch milieu 

Aktief kool Niet geclassificeerd 75 m3 150 ton Geen RGR- gebouw 
I 

Niet gevaarlijk 

dieselolie Klasse 3 I Ops lag 

Schadelijk 1 x 5 m3 10 m3 brandveilig Buitenterrein 

Aardgas Klasse 2 I n.v.t. 5 miljoen Aansluiting Aansluiting 

ontvlambaar Nm3 volgens eisen open bare 
netwerkbedrijf gas net 

Smeerolieen en Niet geclassificeerd 5 x 200 liter 1000 liter Ops lag Werkplaats 
hydrauliek-olie I brandveilig 

Schadelijk 

Ethyleenglycol Klasse 3 I 10 x 25 liter 250 liter Geen Werkplaats 
(antivries) Schadelijk 

Lasgassen: 

Zuurstof Klasse 2 I Oxiderend 3 x 50 liter 250 liter Ops lag Gasopslag 
brandveilig nabij 

Argon Klasse 2 I Niet 3 x 50 liter 250 liter 
werkplaats 

gevaarlijk 

Acethyleen Klasse 2 I 3 x 50 liter 250 liter 
ontvlambaar 

Vervallen 

Vervallen 

Helamin o.g. Klasse 8 I lrriterend 5 x 25 liter 250 liter Geen Ketelgebouw 

Afvalstof Euralcode Geschatte 
jaarafvoer 
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Naam grond/hulpstof ADR-indeling I EU - Hoeveelheid Geschat Bijzondere Plaats 
GHS classificatie* in opslag jaarverbruik eigenschaooen 

Brandbare Zie bijlage 7 Max. 2.500 228.000 ton Afvalbunker 
afvalstoffen ton 

Bodemas 19.01.12 2 x 1500 ton 37.500 ton Buitenopslag 

+ 10.000 ton 

Vliegas 19.01.13. /19 .01.14 300 m3 2500 ton RGR-gebouw 

RGR-residu 19.01.0i 300 m3 3200 ton RGR-gebouw 

* De indeling van de Europese verordening GHS (Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling of Chemicals) is tevens opgenomen. 

De veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op de locatie. 

5.2 Geef aan hoe de (afval)stoffen vervoerd als bedoeld in vraag 5.1, overgeslagen en 
opgeslagen worden. Maak daarbij bij voorkeur gebruik van een tabel als volgt: 

Na am Transportmiddel Wijze overslag Opslagfaciliteit lnhoud faciliteit 
grand I hulpstof 

Natriumbicarbonaat Silovrachtauto Pneumatisch Silo 2 x 120 m3 

(NaHC03) 

Ammoniakoplossing Tankauto Porn pen Tank 60 m3 

24% 
(NH~OH ) 

Aktief kool Silovrachtauto Pneumatisch Silo 75 m3 

Tankauto Pompen Tanks 1 x 5 m3 

Dieselolie 

Aardgas Aardgasnet n.v.t. n.v.t. n. v. t. 

Smeerolieen en Vrachtauto Handmatig Va ten 5 x 200 liter 
hydrauliek-olie 

Ethyleenglycol Vrachtauto Handmatig Va ten 10 x 25 liter 
(antivries) 

Lasgassen Vrachtauto Handmatig Cilinders 9 x 50 liter 

Vervallen 

Vervallen 

Helamin o.g. Vrachtauto Handmatig Va ten 5 x 25 liter 

Afvalstof 

Brandbare Vrachtauto/schip Opslag in bunker, Bunker 2.500 ton 
afvalstoffen 

Bod em as Vrachtauto/ schip Shovel Opslagvakken 2 x 1500 ton+ 
en -terrein 10.000 ton 

Vliegas Silovrachtauto Beladen vanuit silo Silo 300 m3 

RGR-residu Silovrachtauto Beladen vanui t silo Silo 300 m3 

De opslagvoorzieningen zullen voldoen aan de daarvoor getdende voorschriften en 
richtlijnen ( Dieselolie PGS-30 ammoniakoplossing KIWA richtlijn voor tankinstallaties, 
opslag in vaten en gasflessen PGS-15). 
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6 Specifiek 

Milieu-effectrapport 

6.1 Voeg een exemplaar van het milieueffectrapport (MER) toe bij de aanvraag 

Het MER-proces is reeds afgerond. 

6.2 Voeg een afschrift van de beslissing toe inhoudende dat geen milieueffectrapport behoeft 
te warden gemaakt. 

N.v.t. 

Bedrijfsmilieuplan 

6.3 Voeg een exemplaar van de zekere maatregelen van het bedrijfsmilieuplan toe als bijlage 
bij de aanvraag. 

N.v.t. 

Parkeeroverlast 

6-4 Geef aan welke maatregelen zijn getroffen en zullen warden getroffen op de daarbij aan 
te geven termijn om parkeeroverlast te voorkomen. 

Op het eigen terrein zal een parkeerterrein voor het eigen personeel en bezoekers warden 
aangelegd van voldoende grootte. De vrachtwagens die warden ingezet voor het 
containertransport kunnen op het eigen terrein de containers wisselen en zorgen daarmee 
niet voor parkeeroverlast. 

Verkeersopstoppingen voor de inrichting 

6.5 Geef aan welke maatregelen zijn getroffen en zullen warden getroffen op de daarbij aan 
te geven termijn om verkeersopstoppingen voor de ingang van de inrichting te voorkomen. 

De toegangsweg naar de inrichting is gelegen aan een doodlopend stuk van de Lange 
Lijnbaan en wordt alleen gebruikt door de naastgelegen scheepswerf en door de REC. Op 
basis hiervan wordt geen verkeersopstopping verwacht. 

Visuele hinder 

6.6 Geef aan welke maatregelen zijn getroffen en zullen warden getroffen op de daarbij aan 
te geven termijn om visuele hinder dan wel landschappelijke gevolgen te voorkomen. 

De inrichting zelf is gelegen op een industrieterrein dat is aangelegd voor activiteiten als 
de REC. Met name de visuele hinder vanaf de Waddenzee heeft in de planontwikkeling de 
nodige aandacht gehad. Dit heeft geresulteerd in de volgende maatregelen: 

1. De vorm en de kleur van het gebouw zijn dusdanig ontworpen dat het gebouw niet 
meer de aandacht trekt dan op basis van de grootte van het gebouw onontkoombaar 
is. 
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2. De hoogte van de schoorsteen is niet hoger dan het hoogste gedeelte van het 
gebouw en zal daardoor niet extra zichtbaar zijn; 

3. Het rookgasreinigingsproces is een droog proces, het voordeel daarvan is dat het 
landschappelijk gezien beter is, doordat er geen pluimvorming ontstaat boven de 
schoorsteen. 

Daarnaast heeft Omrin uit oogpunt van zorgvuldigheid een ontwerpstudie 
terreinveriichting en lichthinderonderzoek (zie bijlage 15) uit laten voeren. 

Ontwerpstudie terreinverlichting en Lichthinderonderzoek 
Als toetsingskader voor het lichthinderonderzoek wordt aangesloten bij de Algemene 
richtlijn betreffende lichthinder, deel 2: Terreinverlichting, opgesteld door de commissie 
lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), d.d. juni 2003. 
Hierin zijn per omgevingszone grenswaarden opgenomen voor de grootheden: 
• verlichtingssterkte Ev in lux; 
• lichtsterkte I van elk armatuur in cd; 
• gemiddelde luminantie Lgem van een aangestraald geveldeel of object in cd/m2; 
• relatieve opwaartse lichtstroom (Upward Light Ratio (ULR)); 
• kleurtemperatuur in K 
In het geval van de REC wordt in de richting van het Waddenzeegebied aangesloten bij 
omgevingszone E1 (natuurgebied). In de overige richtingen kan warden uitgegaan van een 
lager beschermingsniveau aangezien het terrein daar grenst aan industrie en landelijk 
gebied. 

In de ontwerpstudie is een lichtplan voor de terreinverlichting ontworpen waarmee 
enerzijds een acceptabele lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald en 
anderzijds wordt voldaan aan de grenswaarden voor lichthinder ter plaatse van de 
Waddenzee. 
Uit het onderzoek volgt dat met toepassing van een combinatie van armaturen op 
lichtmasten ter plaatse van de terreingrens en aan de bedrijfsgebouwen, een acceptabele 
lichtopbrengst op het bedrijfsterrein wordt behaald. Het lichtontwerp voldoet voor wat 
betreft de horizontale verlichtingssterkte op het bedrijfsterrein aan de Europese Norm EN 
12464- 2:2007. 

Met het lichtontwerp wordt tevens voldaan aan de grenswaarden voor de 
lichthinderparameters verticale verlichtingssterkte, lichtsterkte per armatuur, relatieve 
opwaartse lichtstroom (ULR) en gemiddelde luminantie van geveldelen, zoals opgesteld 
door de Commissie Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. 

Groen Licht 
In het NAM en Philips rapport 'Green light to birds' (december 2007) worden de voordelen 
van het toepassen van groen licht voor vogels beschreven. Dit rapport is opgesteld in het 
Licht van off-shore productie- en boorlocaties. Trekvogels worden door de lichten van deze 
locaties aangetrokken en blijven enige tijd rond de locatie rondcirkelen. De belangrijkste 
nadelige effecten hiervan zijn dat de vogels uiteindelijk uitgeput in zee kunnen storten of 
dat zij te Lang aan dek blijven waar er geen drinkbaar water of voedsel voor ze te vinden 
is. Deze nadelige effecten treden niet op bij een locatie op land, zoals de REC van Omrin. 
Tevens is het industrieterrein waar de REC zich bevindt is een gebied dat door de continue 
bedrijvigheid 's avonds en 's nachts licht uitstraalt. Dit komt vooral doordat de 24-uurs 
productie veilig en verantwoord moet worden uitgevoerd. Wij achten het toepassen van 
green licht daarom niet nodig. 

6.7 Beschrijf de specifieke maatregelen die zijn gerealiseerd om de gevolgen voor de 
omgeving te beperken ingeval van ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 17 .1 van de 
Wm, zoals brand- en explosie·emissies en morsingen. 
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Zie bijlage 5: Procesbeschrijving 

IPPC 

6.8 Is Richtlijn 96/61 /EG inzake gei"ntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
(IPPC-richtlijn) van toepassing op uw inrichting? 

Ja, categorie en subcategorie: 5.2 van bijlage I van de IPPC-richtlijn. 
Er is sprake van een installatie voor de verbranding van stedelijk afval van meer dan 3 ton. 

6.9 Is er sprake van een nieuwe installatie of een belangrijke wijzigingen in de exploitatie van 
een bestaande inrichting (zie art. 2 IPPC richtlijn)? 

Er is sprake van een nieuwe installatie. 

6.10 Geef aan op welke wijze in deze aanvraag invulling is gegeven aan de definitie van "best 
beschikbare techniek'', zoals bedoeld in de richtlijn en de betrokken BREF's (BAT 
reference documents) voor de inrichting (zowel horizontale als verticale BREF's). 

Beoordeling activiteit 
Aangezien sprake is van verbranding van afvalstoffen valt de REC onder categorie 5.2 van 
Bijlage I van de IPPC-Richtlijn (verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen). Dit 
betekent dat de installatie moet voldoen aan de stand der techniek (BBT). Ten aanzien 
van de (mogelijk) relevante BREF's wordt het volgende opgemerkt. 

De "stand der techniek" op het gebied van afvalverbranding is in een BREF (BREF-WI) 
uitgewerkt, die in augustus 2006 is vastgesteld. Oak voor afvalverwerking is in augustus 
2006 de BREF (BREF-WTr) vastgesteld. Voor opslag is reeds langer een BREF (BREF-ESB) 
bes chi kbaar. 
In bijlage 6 is een samenvattende beoordeling gegeven van de REC in relatie tot deze 
BREF's gegeven. Uit de beoordeling blijkt dat de installatie zal voldoen aan BBT. 

Voor industriele koelsystemen is een BREF beschikbaar (BREF-CVS). Aangezien de REC 
haar warmte levert aan de WKC en zelf geen koelsysteem zal aanleggen, is deze BREF voor 
de REC niet van toepassing. 

De (horizontale) BREF Monitoring beschrijft de monitoring aan de bron van emissies van 
industriele installaties en richt zich in hoofdzaak op vergunningverlenend bevoegd gezag 
en in mindere mate op de exploitanten van de desbetreffende installatie. De BREF 
Monitoring schrijft geen specifieke apparatuur voor. Er zijn dan oak geen specifieke BBT 
uit deze BREF te herleiden. 
Verwacht wordt dat bij vergunningverlening door GS van de provincie Fryslan voorschriften 
ten aanzien van meten en monitoring van emissies zal warden aangesloten bij het Besluit 
verbranden afvalstoffen. Daarmee voldoet de monitoring van emissies naar lucht aan de 
vereisten zoals omschreven in de BREF Monitoring. 

Ten aanzien van de monitoring van andere emissies en milieuaspecten zijn voldoende 
waarborgen gesteld via het Besluit milieuverslaglegging, de voorschriften in de 
aangevraagde Wm-vergunning en het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 :2004, 
zodat ook voor de monitoring van deze data wordt voldaan aan de eisen van de BREF 
Monitoring 

De (horizontale) BREF Economie en Cross-Media Effecten (BREF ECM) is ontwikkeld ter 
ondersteuning van de beoordeling van de beste beschikbare technieken (BBT). Bij de 
bepaling van BBT moet naast de kosten & baten ook rekening worden gehouden met het 
voordeel voor het milieu en de verschillende effecten op de diverse 
milieucompartimenten. De BREF geeft informatie over crossmedia effecten (effecten op 
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de verschillende milieucompartimenten zoals onder andere energie, water lucht en 
bodem), methoden om de effecten te bepalen aan de hand van voorbeelden en een 
methode voor de kosteneffectiviteitsberekening. 
Aangezien de voorgenomen REC (nieuwbouw) volledig wordt ingericht overeenkomstig BBT 
zoals beschreven in de hierboven genoemde BREF's, behoeft geen gebruik te warden 
gemaakt van de BREF ECM c.q. wordt deze niet van toepassing geacht. 

In februari 2009 is de BREF 'Energie efficiency' in werking getreden. In paragraaf 2.5 van 
deel A van deze aanvulling is de toetsing aan deze BREF opgenomen. Dit is een aanvulling 
op de toetsing aan de iPPC die in bijlage 6 is opgenomen. 

In bijlage 6 - Toetsing aan IPPC - is de toetsing op basis van de bovengenoemde 
uitgangspunten uitgevoerd. 

Natuurwaarden 

6.11 Is de inrichting gelegen in of nabij een aangewezen gebied als genoemd in de Vogel- en 
Habitatrichtlijn? 
Zo ja, wat is de afstand tot het aangewezen gebied? 
Zo ja, is de invloed van de aangevraagde activiteiten op het gebied anders dan voorheen 
(motiveer)? 

Ja, de afstand is minder dan 100 meter. Zie bijlage 17 voor de voortoets o.b.v. de 
Natuurbeschermingswet (de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn hierin opgenomen) . Op basis 
van dit onderzoek en de te nemen mitigerende maatregelen warden geen significant 
ncgatieve effecten c.q. negatieve effecten verwdcht. 

6 .12 Komt in de nabijheid van de grens van de inrichting flora of fauna voor dat beschermd is 
op grand van de Flora- en faunawet? 
Zo ja, geef een beschrijving van de aanwezige soorten en de plaats van voorl~omen. 
Zo ja, is de invloed van de aangevraagde activiteiten op het gebied anders dan voorheen 
(motiveer)? 

Ja, zie bijlage 16 voor de Quick-scan op basis van de Flora- en faunawet. 
De conclusie uit dit onderzoek is dat alle in dit gebied aangetroffen soorten behoren tot 
categorie 1. Hiervan is de gunstige staat van instandhouding niet in het geding. Daarom 
geldt voor deze soorten een vrijstelling. Er hoeft m.b. t. deze soorten voor de 
werkzaamheden naar verwachting geen ontheffing te warden aangevraagd, mits de 
broedtijd wordt ontzien . 
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7 Lucht 

7.1 Beschrijf de emissies naar de lucht aan de hand van de volgende aanwijzingen: 
a. geef bij de beschrijving van de installaties en van het productieproces op de tekening 

van de inrichting aan waar de reguliere emissies van puntbronnen plaatsvinden. Leg 
hierbij de relatie met de puntbronnen als bedoeld onder b. van deze vraag; 

b. vermeld per puntbron het volgende: 
• de aard van de emissie (continu, discontinu of incidenteel); 
• de omvang van de emissie met vermelding van massastroom, debiet, concentratie 

en aantal. 
• de uren per jaar; 
• samenstelling van de emissie en klassenindeling volgens de NeR; geef hierbij aan of 

er stoffen warden geemitteerd welke onder de minimalisatieverplichting van de NeR 
vallen; 

• de wijze waarop de emissie is bepaald; 
• een beschrijving van de gerealiseerde en voorgenomen reinigingstechniek met het 

bijbehorende rendement; 
c. beschrijf de voorgenomen emissiebeperkende maatregelen en voorzieningen. Geef aan 

wat de effecten zijn en wat de fasering van realisatie is . 
d. toets de gerealiseerde en de te realiseren maatregelen en voorzieningen aan de stand 

der techniek. 
e. beschrijf in hoeverre wordt voldaan aan de algemene concentratie-eisen van de NeR. 

Verkeersemissies 

De aan- en afvoer van afvalstoffen, eind- en restproducten zal leiden tot een aantal 
vrachtwagen- en scheepvaartbewegingen op het omringende verkeersnet. 

Bij ingebruikname van de installatie zal het te verbranden afval volledig warden 
aangevoerd per vrachtwagens en zullen oak de reststoffen per vrachtwagen warden 
afgevoerd. Binnen een jaar na ingebruikname is de verwachting dat 50% van het te 
verbranden afval wordt aangevoerd per schip en dat de bodemas geheel wordt afgevoerd 
per schip. Er warden in het onderzoek daarom twee scenario's onderscheiden voor 
verkeersemissies ten gevolge van de aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van bodemas: 

Scenario A (geen vervoer over water) 

Bij 100% aanvoer over de weg (228.000 ton afvalstoffen alle grand- en hulpstoffen) warden 
gemiddeld 48 vrachtauto's per dag verwacht en voor de aan- en afvoer van de hulp- en 
reststoffen 7 vrachtauto's per dag. Daarnaast warden er gemiddeld 34 personenauto's per 
dag verwacht (personeel en bezoekers). 

Scenario B (inclusief vervoer over water) 
Bij 50% aanvoer over water lopen de aantallen vrachtauto's terug naar 24 stuks per dag. 
Daarvoor in de plaats komt er wel gemiddeld 1 schip per dag erbij . Bij de afvoer van 
bodemas over water loopt het aantal vrachtauto's per dag voor de afvoer terug naar 2 per 
dag. Daarvoor in de plaats zullen gemiddeld 2 schepen per week de afvoer van bodemas 
verzorgen. 

Schoorsteenemissies 

De meest relevante emissiebron is de schoorsteen, alwaar de gereinigde rookgassen incl. 
de rookgassen van de op aardgas gestookte externe oververhitter en de rookgassen van de 
opstook/steunbranders op aardgas zullen warden geemitteerd. De schoorsteen moet 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 28 



worden beoordeelt als een continue puntbron. In de onderstaande tabel worden de 
aangevraagde vergunningwaarden voor de REC aangegeven. Wij vragen voor de periode 
vanaf inbedrijfstelling van de REC tot 1 jaar na de inbedrijfstelling, de emissiewaarden 
zoals aangegeven in kolom 4 van onderstaande tabel (jaargemiddelde 
emissieconcentratie). Vanaf 1 jaar na inbedrijfstelling van de REC vragen wij de 
bovengrens van de emissiewaarden aan zoals opgenomen in kolom 3 (jaargemiddelde 
emissieconcentratie) van onderstaande tabel. Voor stof is dit dus 1,5 mg/Nm3. Daarnaast 
vragen wij ook de daggemiddelde emissieconcentratie waarden uit kolom 2 aan. 

~omponent Aangevraagde vergunningwaarden 

Daggemiddelde Jaargemiddelde Jaargemiddelde 
ernissieconcent ernissieconcentr ernissieconcentr 

ratie a tie a tie 

Tijdens 1 ste jaar Na 1ste jaar Tijdens 1 ste jaar 
en daarna (mg/Nm3)3 (mg/Nm3)4 

(mg/Nm3)1 

Stof (PM10)* <5 0,5-1,5 3 
Zoutzuur (HCl) <8 1-5 8 
Waterstoffluoride (HF) <1 0,1 -0,2 0,8 
Zwaveldioxide (S02) <40 5-10 25 
Stikstofoxiden (NOx) <70 <60 60 
Ammoniak (NH 3) <5 / "J "') , _, J 

Koolmonoxide (CO) <30 15-30 30 
Koolwaterstoffen (CxHy) <10 0,5-5 5 
Kwik (Hg) <0,02 <0,005 0,01 
Cadmium + Thallium (Cd en Tl) <0,005 <0,002 0,002 
Som zware metalen2 <0,2 <0,05 0, 1 
Dioxinen/furanen <O, 1 ng <0,01 ng 0,02 ng TEQ/Nm3 

TEQ/Nm3 TEQ/Nm3 
,J .. 

1 U1tgedrukt als mg /Nm blJ 11% zuurstof en droog en als daggem1ddelde m.u.v . 
stikstofoxiden (NOx), dit is het maandgemiddelde. 
2 Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood mangaan, nikkel en 
vanadium(Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni en V) 
3 Aan de bovengrens van de jaargemiddelde streefwaarden zal vanaf 1 jaar na 
inbedrijfstelling worden voldaan. 
4 De jaargemiddelde grenswaarden worden aangevraagd vanaf inbedrijfstelling van de 
installatie tot 1 jaar na inbedrijfstelling. 
* PM2,5 is een onderdeel van PM10 

Deze luchtemissies t.g.v. van de rookgassen warden geminimaliseerd middels een 
uitgebreide rookgasreiniging, die voldoet aan het criterium Best Bestaande Techniek 
(BBT). In de bijlagen 5 en 6 - Procesbeschrijving - en - Toetsing aan IPPC - en in de 
hoofdstukken 3 en 4 van deel A van deze aanvulling is een en ander verder uitgewerkt. 

In het kader van deze aanvulling heeft Omrin een nieuw luchtkwaliteitonderzoek laten 
uitvoeren . Het rapport is opgenomen in bijlage 8 van deze aanvulling en dient ter 
vervanging van het eerder ingediende luchtonderzoek van Pro Monitoring B.V. In het 
onderzoek is rekening gehouden met de nieuwe inzichten wat betreft de meest recente 
emissiefactoren (van transport) , de achtergrondconcentraties, het rekenmodel en 
i nvoerparameters. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat door de gfebouwinvloed de hoogste concentratie 
nabij de REC optreden. Uit de immissiecontouren blijkt dat door de invloed van 
windturbine de contouren ten noorden van de windturbine grater zijn. Uit de resultaten 
bij de woningen blijkt dat in de situatie zonder windturbine (windsnelheid lager dan 3,5 
m/s) de hoogste immissies bij de woning ten noordoosten van de REC optreden vanwege 
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··~) _ l 
de heersende windrichting uit zuidwest in Nederland. In de situatie met windturbine 
treden de hoogste immissies op bij de woning ten noorden van de REC. In zuidelijke 
richting blijkt dat in situatie met windturbine de concentraties aanzienlijk lager zijn. 

In dit onderzoek zijn de componenten uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (N02, 
PM10, 502, CO en Cd) getoetst vanaf de terreingrens van de REC. Overige componenten 
zijn getoetst bij de meest dichtbijgelegen woningen random het industrieterrein 
I ndustriehaven. 

Alie componenten en alle onderzochte situaties (ruwheidslengte 0,077 en 1,0 m, eerste 
jaar en daarna en de situatie met en zonder windturbine) voldoen aan de gestelde 
normen. 

Zie verder hoofdstuk 4 van deel A van deze aanvulling en bijlage 8. 

7.2 Beschrijf, indien ondanks het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT) niet aan 
de algemene eisen van de NeR kan warden voldaan, de maatregelen en voorzieningen die 
wel technisch en financieel haalbaar zijn. Vermeld welke vrachtreducties door toepassing 
van deze maatregelen en voorzieningen gerealiseerd zullen warden, welke 
emissieconcentraties resulteren en wat de investeringen en operationele kosten zijn. 

Niet van toepassing 

7.3 Beschrijf de maatregelen en voorzieningen welke verder nag zeker, voorwaardelijk of 
onzeker zijn ter reductie van de emissie naar de lucht. Hanteer hierbij de systematiek 
voor bedrijfsmilieuplannen. Vermeld wat de effecten zijn en wat de bijbehorende 
investeringen en operationele kosten zijn. 

Alie in de pracesbeschrijving genoemde maatregelen en voorzieningen warden zeker 
uitgevoerd. Op deze wijze wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving in 
Nederland (BVA/IPPC, NeR en Blk). In de pracesbeschrijving warden de getroffen 
maatregelen verder uitgewerkt. 

7-4 Geef een beschrijving van de stofemissies bij verwerking, bereiding, transport, laden en 
lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de aard, samenstelling en stuifklasse van de stuifgevoelige stoffen; 
b. de wijze van opwerking of bereiding; 
c. de wijze van op- en overslag; 
d. de situering van het terrein voor opslag van stuifgevoelige producten ten opzichte van 

de windrichting; 
e. de storthoogte (=valhoogte) en de wijze waarap deze beheerst wordt; 
f. de ligging van de transportrautes en de laad- en losactiviteiten op het terrein; 
g. de wijze van transport; 
h. de maatregelen en voorzieningen die zijn getraffen of zullen warden getraffen op de 

daarbij aan te geven termijn om de stofemissies te minimaliseren (zoals stofdicht 
uitvoeren van apparatuur, bevochtigen van stoffen, gericht afzuigen en reiniging van 
afgezogen lucht). 

Alie stuifgevoelige grand-, hulp- en afvalstoffen warden binnen opgeslagen in daarvoor 
geschikte opslagfaciliteiten (silo's) m.u.v. de bodemas. Door middel van pneumatisch 
vullen van silo's en het creeren van de situatie, dat de silovrachtauto's voor de afvoer 
direct onder de silo's beladen kunnen warden (slurf direct in de silovrachtauto), wordt 
voorkomen dat de grand-, hulp- en afvalstoffen tot stofemissie zullen leiden. 

Bodemas is een stuifgevoelig materiaal dat valt onder de klasse 54 (licht stuifgevoelig, wel 
bevochtigbaar). Er zijn in de NeR (paragraaf 3.8) diverse methoden genoemd om het 
stuiven van 54 materiaal in opslag tegen te gaan, onder andere een zelfsteunende 
afdekkingen of korstvormer. Beide methodes warden door de REC gehanteerd. 
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Overdekte opslag 
Nadat de bodemas (vers product) uit de oven komt wordt dit geblust met bedrijfswater. 
Vervolgens gaat de vochtige bodemas naar de twee overkapte opslagvakken waar het 
tijdelijk wordt opgeslagen. De bodemas wordt normaal gesproken direct als een opslagvak 
vol is per as of schip worden afgevoerd naar een erkende verwerker. lndien nodig zal het 
eerst worden bevochtigd om verstuiving tijdens overslag tegen te gaan. 

Buitenopslag 
lndien de bodemas niet direct kan worden afgevoerd naar een erkende verwerker wordt 
het tijdelijk op het buitenterrein opgeslagen. De locatie van de buitenopslag, oostelijk van 
de weegbrug gelegen , is in onderstaande afbeelding rood omcirkeld. 

Voor de buitenopslag van bodemas gebruikt de REC een stortvak van mega blokken. 
Megablokken zijn grote betonnen blokken (160 x 80 x 40 cm) in de vorm van een 
legosteen. In onderstaande afbeelding is voorbeeld van zo'n megablok weergegeven . 

Hiermee kunnen eenvoudig stortvakken voor materiaal worden samengesteld. Het stortvak 
voor bodemas zal in een U-vorm worden samengesteld. In onderstaande afbeelding is een 
voorbeeld van een stortvak van megablokken weergegeven. 
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Korstvormer is een organisch product (op basis van papiercellulose) dat wordt aangemaakt 
met water. Eenmaal aangemaakt wordt het door middel van een fijne nevel over de 
bodemas verspreid. De afbeelding hieronder geeft aan hoe korstvormer wordt verspreid 
over materiaal. 

Eenmaal opgedroogd blijft er een korst achter. De korst voorkomt het verwaaien van de 
bodemas (zie ook de factsheet T3.1-0P2 opgenomen in bijlage 2 van "onderzoek 
maatregelen fijn stof op- en overslag" in opdracht van het ministerie van VROM - 10 
september 2009 - www.infomil.nl). Voor de afvoer zal de bodemas eerst worden 
bevochtigd om verstuiving tijdens overslag tegen te gaan. 

7.5 Beschrijf de emissies die optreden bij start-, stilleg- en noodstopprocedures. Besteed 
daarbij per bron aandacht aan: 
a. de optredende massastroom (zonodig per soort stof); 
b. de maatregelen die zijn getroffen of zullen worden getroffen op de daarbij aan te 

geven termijn om emissies ten gevolge van start-, stilleg- en noodstopprocedures te 
voorkomen of te beperken. 

Voordat begonnen kan worden met de verbranding van afvalstoffen is de gehele installatie 
middels de opstookbranders, die op aardgas worden gestookt, op de juiste 
bedrijfstemperaturen gebracht en zijn alle onderdelen van de rookgasreinigingsinstallatie 
in bedrijf gesteld. In de Procesbeschrijving (bijlage 5) is een en ander verder uitgewerkt. 
Daardoor worden tijdens start, stilleg of stopprocedures, op basis van de getroffen 
voorzorgsmaatregelen, geen afwijkende luchtemissies verwacht. 

7.6 Beschrijf de emissies van de in het Besluit luchtkwaliteit (Blk) genoemde 
luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en NOx (als N02 )), koolmonoxide (CO), 
fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (502) en lood (Pb). Voeg daartoe aan de 
aanvraag een beschrijving van de onderstaande elementen: 
a. de aanwezige en de daaruit geselecteerde relevante bronnen, die een verslechtering 

van de luchtkwaliteit tot gevolg kunnen hebben. Beargumenteer de gemaakte selectie; 
b. een plattegrond van de inrichting met daarop aangegeven de emitterende bron(nen) en 

terreingrenzen; 
c. het karakter van de (potentiele) bronnen (punt- en/of (diffuse) oppervlaktebron); 
d. indien mogelijk de emissiekarakteristiek aan de hand van actuele metingen (aard, duur, 

omvang en variaties van de emissies) en de parameters die hierop eventueel van 
invloed zijn (kwaliteit, capaciteit); 

e. emissie van de stof [kg/uur]; 
f. warmte-emissie [MW]; 
g. hoogte van het emissiepunt [m]; 
h. kortste afstand tussen emissiepunt en het milieu buiten het bedrijfsterrein [m]; 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 32 



i. de ligging van de bronnen (Rijksdriehoekscoordinaten); 

Zie de bijlagen 1 en 8: lnrichtingstekening en het luchkwaliteitsonderzoek, hierin is het 
effect van de luchtemissies op de luchtkwaliteit in de omgeving verder uitgewerkt. 

Oplosmiddelenbesluit 

7.7 Geef een opgave van het totale oplosmiddelengebruik binnen de inrichting, welke 
gebaseerd is op: 

• de hoeveelheid ingezette oplosmiddelen; 
• de hoeveelheid oplosmiddelen die buiten de activiteit worden hergebruikt. 

N.v.t. 

Geur 

7.8 Beschrijf de emissie van geur. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de aanwezige en de daaruit geselecteerde relevante bronnen. Beargumenteer de 

gemaakte selectie; 
b. het karakter van de (potentiele) geurbronnen (punt- lijn- of oppervlaktebron of diffuse 

bran); 
c. de emissiekarakteristiek aan de hand van actuele metingen (aard, duur, omvang en 

variaties van de cmissies) en de parameters die hiernp evt. vd11 invloed zijn (kwaliteit, 
capaciteit); 

d. een schematische weergave van de luchtstromen; 
e. de geurverspreiding in de omgeving; 
f. de aard en de waardering van de geur; 
g. de reeds getroffen maatregelen ter bestrijding van de geuremissie; 
h. de mogelijke nog te treffen maatregelen ter bestrijding van de geuremissie met daarbij 

de technische en financiele consequenties en de fasering van deze maatregelen. 

De afvalbunker is gesitueerd in een gesloten overslaghal, waarin het rolhek zal openstaan 
in de periode dater aanvoer is (dagperiode). 

Voor geur zijn de volgende geurbronnen onderzocht: 

• De afvalbunker 
• De schoorsteen 
• De opslag van bodemas (vers product) in overkapte vakken 
• de buitenopslag van bodemas 

Wanneer de verbrandingsoven in bedrijf is, wordt er continu 120.000 m3 /h lucht uit de 
afvalbunker afgezogen. 1 Een ventilatiedebiet van 120.000 m3 /his gelijk aan 33,3 m3 Is. 
De lucht stroomt de overslaghal in via een poort. De poort heeft een rolhek die gedurende 
de (dag)uren waarop afval wordt geaccepteerd is geopend. In onderstaande afbeelding is 
een voorbeeld van een dergelijk rolhek weergegeven. 

1 Naast de 120.000 m3 die wordt aangezogen door de primaire fan wordt er ook nog 57.000 m3 aangezogen door de 
secundaire fan. Deze haalt zijn lucht uit het ketelhuis. 
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Afbeelding 5; Voorbeeld van een rolhek. 

Tijdens de overige uren is het rolhek gesloten, maar vindt door het rolhek wel 
luchtinstroming plaats. 

De snelheid van de door het rolhek instromende lucht bedraagt ongeveer 1 m/s (33,3 m3 I 
33 m2

). In het geval van de afvalbunker zal de onderdruk in hal plaatsafhankelijk zijn: 
relatief groot in de buurt van de buurt van de aanzuigopeningen en vrij gering in de buurt 
van de poort. 
Het feit dater slechts een toegangsopening in het gebouw is, maakt dat de ventilatie 
voldoende zal zijn om diffuse emissies te voorkomen. Er kan nooit wind door het gebouw 
blazen; altijd zal de luchtstroming in de ruimte van de poortopening naar het aanzuigpunt 
in de bunker gericht zijn. 

Wanneer de installatie buiten bedrijf is, en daarmee ook de luchtafzuiging uit de 
overslaghal, zal het rolhek met beplating worden dichtgemaakt. Geuremissie wordt dan 
tegen gegaan. Echter, op dit moment zal wel enige geuremissie uit de bunker optreden. 
Derhalve is de afvalbunker bij stilstand van de installatie meegenomen als geurbron in het 
geu rrapport. 

Bij langdurige stilstand van de installatie zal geen afval meer ontvangen worden. Overslag 
kan bij storingen worden afgewerkt bij Ecopark "de Wierde"in Oudehaske, conform de 
geldende Wm-vergunning van deze inrichting. Er zal sowieso geen buitenopslag van afval 
plaatsvinden, ook niet bij normale bedrijfsomstandigheden. 

Bij een geplande stop zal Omrin er voor zorgen dat de afvalbunker leeg is. Bij een 

ongeplande stop c.q. storing zal ter voorkoming van geurhinder het rolhek worden 
dichtgemaakt. Bij een ongeplande stop c.q. storing is er geen afzuiging van de lucht uit de 
afvalbunker en geen geuremissie via de schoorsteen. Hier is in het geuronderzoek rekening 
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mee gehouden. Bij een worst case situatie dater 700 uur in een jaar geen afzuiging van 
geur uit de afvalbunker plaatsvindt, voldoet de installatie aan de geurnormen 

Met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM) zijn de geurcontouren berekend die als 
gevolg van de REC zullen optreden. Hierbij zijn zowel de schoorsteenemissies als de 
bunkeremissies (bij stilstand van de REC) en de bodemasslakl~enopslag betrokken. 

Zie hiervoor het geurrapport in bij lage 12. 

8 Geluid 

8.1 Geef inzicht in de geluidniveaus van de inrichting per beoordelingsperiode. Voeg daartoe 
aan de aanvraag een rapport van een akoestisch onderzoek toe. 

Zie bijlage 9: Geluidsrapport 

9 TrHUngen 

9.1 Geef inzicht in de trillinghinder vanwege de aangevraagde activiteiten. Voeg daartoe een 
rapportage van een trillingonderzoek conform SBR-richtlijn deel B, 2002 toe ri;::in de 
aanvraag? 

De installatie is geheel inpandig en onderheid. De ID-fan, primaire en secundaire fan staan 
op veren en betonnen blokken. Hiermee warden eventuele trillingen opgevangen. Dit is 
een gebruikelijk maatregel om schade aan de fan te voorkomen. Binnen de installatie zijn 
geen onderdelen die trillingen kunnen veroorzaken. 

Het (rijdend) matcrieel op het terrein van de REC is niet afwijkend van het materieel dat 
in gebruik is bij vergelijkbare bedrijven en leidt niet tot trillingen in de omgeving. 

9.2 Welke maatregelen ter voorkoming dan wel beperking van trillinghinder: 
a. zijn getroffen; 
b. zullen warden getroffen op de daarbij aan te geven termijn; 
c. en kunnen nog warden getroffen? 

N.v. t . 
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10 Bodem 

10.1 Voeg bij de aanvraag een bodemonderzoeksrapport waarin de kwaliteit van de bodem als 
referentiesituatie voor de aangevraagde bodembedreigende activiteiten binnen de 
inrichting is beschreven. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de 
inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te warden uitgevoerd conform het 
protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige 
onderzoeksstrategie. 

Voor de referentiesituatie zie bijlagen 10 en 13: Verkennend bodemonderzoek en 
nulsituatie- bodemonderzoek. 

Geef inzicht in het risico van bodemverontreiniging. Bepaal daartoe per 
bodembedreigende activiteit de (eind-)emissiescore en de bijbehorende 
bodemrisicocategorie op basis van de bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse 
Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Maak daarvoor bij voorkeur 
gebruik van onderstaande tabel: 

De tabel is ingetrokken. Hiervoor in de plaats komt het Bodemrisicodocument (zie bijlage 
14). 

Het rioleringsstelsel en de vloeistofdichte en vloeistofkerende vloeren zullen warden 
aangelegd I gecertificeerd en warden gekeurd op basis van de CUR/PBV aanbeveling 44. 

10.2 Geef voor de bodembedreigende activiteiten waarvoor blijkens vraag 6.1 op een 
bodemrisicocategorie Ben/of C is uitgekomen aan met welke (aanvullende) maatregelen 
en/of voorzieningen en binnen welke termijn een verwaarloosbaar bodemrisico 
(bodemriscocategorie A) dan wel een aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A*) 
wordt gerealiseerd. 

N.v.t. 

10.3 Voeg bij de aanvraag een beschrijving toe van het systeem voor het monitoren van de 
kwaliteit van bodem en grondwater. In de beschrijving dient het volgende te zijn 
opgenomen: 
a. een beschrijving van de geohydrologie ter plaatse; 
b. de te monitoren parameters; 
c. de mobiliteit van de te monitoren parameters; 
d. de locatie en het aantal peilbuizen en peilbuisfilters; 
e. de stelling en lengte van de peilbuisfilters; 
f. het aantal monsters en de frequentie van bemonstering; 
g. de efficientie van het systeem (trefkans). 

De voorzieningen zullen alle zo warden aangelegd dat de bodem risico categorie A van 
toepassing zal zijn (verwaarloosbaar risico). Monitoring van de kwaliteit van bodem en 
grondwater is dan niet van toepassing. Wet zal na het beeindigen van de activiteit de 
kwaliteit van de bodem warden bepaald en vergeleken met de bodemkwaliteit van de 
nulsituatie. 

Zie voor de referentiesituatie de bijlagen 10 en 13 voor het verkennend bodemonderzoek 
en het nulsituatie bodemonderzoek. 
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11 lnd1recte loz1ngen 

11.1 Geef aan welke afvalwaterstromen vrijkomen binnen de inrichting. Geef daarbij ook een 
karakterisering van de ruimtes waarin afvalwater ontstaat. 

Oppervlakte
water 

z 
Toelichting: 

12.250 m2 

dakvlak 

32.500 m2 

verhard 
oppervlak 

minimaal 3.000 m3/jaar 

8.000 m3/jaar 

21 .000 m3/jaar 

Schoon water 
buffer 

Bedrijfswater 
buffer 

Bluswatervoorzieningen 
en overstort naar RWA-riool bij stilstand 

Overstort naar DWA-riool bij stilstand 

32.000 m3/jaar 

Ontslakker 
(afkoelen 
bodemas) 

De warmte-inhoud van de bodemas plus de verhoging van het vochtgehalte in de bodemas 
naar de opsiag komt overeen met 31.000 m3 /jaar. Eventueel lekwater van het gebluste 
bodemas-wordt opgevangen en wederom benut als bluswater voor de bodemas, waardoor 
deze afvalwaterstroom niet behoeft te warden geloosd. 

Aan Omrin is op 28 novembcr 2008 een vergunning verleend op grond van de Wet 
verontreinigingoppervlaktewateren. Voor directe lozingen geldt dat op basis van artikel 
2.25 lnvoeringswet Waterwet de vergunning sinds 22 december 2009 wordt beschouwd als 
een Waterwetvergunning. Daarnaast regelt het Waterbesluit dat de Wvo-vergunning ten 
aanzien van indirecte lozingen van rechtswege onderdeel wordt van de Wm-vergunning. 

Zie voor verdere informatie de Wm-vergunning voor indirecte lozingen. 

11.2 Geef aan op welke wijze de afvalwaterstromen warden afgevoerd. Besteed daarbij 
aandacht aan de eventuele buffer- en opslagvoorzieningen. 

Soort afvalwater Debiet Lazing op1 

m3 /jaar m3 /etmaal 

Schoon hemelwater van 2.000 6 RWA 
dakvlakken en parkeerterrein (schatting) 

Bedrijfswater 5.000 14 DWA 
(schatting) 

Huishoudelijk afvalwater 1.300 3 DWA 
(1 Ol/werknemer/uur) 

1 Aangeven waarop het afvalwater wordt geloosd; RWA=gerneentelijk hemelwaterriool. DWA= gemeenteli j k 

vuilwaterriool, O=oppervlaktewater, B=bodem 

De lazing van verontreinigd hemelwater vindt alleen plaats in het geval de installatie 
buiten bedrijf is. In de normale bedrijfssituatie wordt geen bedrijfswater geloosd, 
behoudens huishoudelijk water. 
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( 11.3 Geef per soort bedrijfsafvalwater: 
a. de eigenschappen en de samenstelling van het afvalwater; 
b. de chemische samenstelling; 
c. de temperatuur; 
d. de minimale en maximale pH-waarde; 
e. het gemiddeld en maximaal debiet; 
f. de vrijkomende hoeveelheid in m3 per jaar. 
De opsomming dient bij voorkeur in tabelvorm te geschieden. 

Verwachte samenstelling van het bedrijfswater: 

Parameters Eenheid Gemiddelde Maximale samenstelling 
samenstelling van een steekmonster 

pH 6,5 - 10 

Chloride mg/l 1000 2000 

Sulfaat mg/l 100 300 

Zwevende stof mg/l 50 200 

Arseen µg/l 25 50 

Cadmium µg/l 5 15 

Ch room µg/l 250 500 

Koper µg/l 150 500 

Kwik µg/l 2,5 7,5 

Lood µg/l 250 500 

Nikkel µg/l 250 500 

Zink µg/l 1000 2000 

Minerale olie mg/l <50 100 

1i.4 Voeg bij de aanvraag een rioleringstekening. Deze tekening dient ten minste inzicht te 
geven in: 
a. de plaats waar het afvalwater in het (interne) riool wordt gebracht; 
b. de wijze van uitvoering (bovengronds, in betonnen inspectiegoot en dergelijke); 
c. de materiaalsoort en diameters van de afvoerleidingen ; 
d. de debietregistratie; 
e. de aansluitpunten op de gemeentelijke riolering. 

Zie bijlage 4: Rioleringstekening 

1i.5 Geef een beschrijving van de zuiveringstechnische voorzieningen (met opgave capaciteit 
en situering) die ten behoeve van het te lozen afvalwater zijn gerealiseerd. 

Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater 

Olie/waterafscheider NEN-EN 4 m3 inhoud en 20 l/sec. Bedrijfswater nabij 
858-1 en 2 (400 m2 afwaterend terrein} olietanks 

Bezinkput(ten) c.q. Foliebak 1500 m3 Bedrijfswater 
bedrijfswaterbuffer 

Schoonwatervijver Foliebak 1500 m Schoon hemelwater 
van dakvlakken 
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u.6 Geef een beschrijving van de controle van het (gezuiverde) afvalwater. Besteed hierbij 
aandacht aan: 
a. bemonsteringspunten; 
b. buffers, afsluiters· 
c. alarmeringssystemen; 
d. debietmeters, enz; 
e. controleprogramma . 

Zie de Wm-vergunning voor indirecte lozingen. 
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12 Energie 

12.1 Voeg de toetredingsbrief MJA toe als bijlage bij de aanvraag en voor zover aanwezig: 
a. het bedrijfsenergieplan; 
b. een afschrift van het NOVEM-advies; 
c. de voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering. 

N.v.t. 

12.2 Voeg de toetredingsbrief convenant Benchmarking e1ls bijlage toe bij de aanvraag en voor 
zover aanwezig: 
a. het energie-efficiency-plan (EEP); 
b. het resultaat van de verificatie van het EEP door het Verificatiebureau Benchmarking; 
c. de voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering. 

N.v.t. 

12.3 Voeg de rapportage van het energiebesparingsonderzoek en voor zover aanwezig de 
voortgangsrapportages energie-efficiencyverbetering als bijlagen toe bij de aanvraag. 

Niet van toepassing 

12-4 Geef een analyse van het energiegebruik. Gebruik daarvoor de Circulaire Energie in de 
milieuvergunning van de ministeries VROM en EZ, bijlage D, Analyse energiegebruik. 

Deze analyse kan worden uitgevoerd nadat de installatie een jaar operationeel is. Pas dan 
is de gevraagde informatie beschikbaar. 
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13 Preventie 

Waterverbruik 

13.1 Geef inzicht in het waterverbruik. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de soorten water die ·warden verbruikt (grand-, leiding-, industrie-, oppervlaktewater); 
b. per watersoort de inkoopkosten; 
c. de watergegevens die warden gemeten en geregistreerd en met welke frequentie dat 

gebeurt; 
d. de belangrijkste waterverbruikende processen, apparaten en activiteiten; 
e. het gevoerde waterbeheer; 
f. eventueel onderzoek dat is verricht naar de mogelijkheden van waterbesparing, de 

resultaten daarvan en de implementatie van die resultaten. 

Ja, een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de installatie is geweest dat de 
rookgasreiniging afvalwatervrij zou functioneren. In het MER is verder de keuze voor het 
rookgasreinigingproces uitgewerkt en is gekozen voor een volledig droog 
rookgasreinigingproces. 
Bij dit rookgasreinigingproces warden geen (milieu)gevaarlijke hulpstoffen ingezet (actief 
kool en natriumbicarbonaat) , waardoor ook daar geen mogelijkheid op verontreinigd 
afvalwater zal kunnen ontstaan. 
Verder wordt het hemelwater opgevangen van zowel de dakvlakken al.s de wegen en 
opslagterreinen in waterbassins. Het mogelijk verontreinigde hemelwater van de wegen en 
opslagterreinen wordt benut als bedrijfswater in de vorm van bluswater voor het bodemas, 
waardoor deze waterstroom wordt ingedampt. Het schone hemelwater wordt gebruikt 
voor de brandblusvoorzieningen en het overschot wordt als bedrijfswater gebruikt. lndien 
er te weinig bedrijfswater aanwezig is wordt gesuppleerd vanuit het aanwezige 
oppervlaktewaternet dat in de lndustriehaven van Harlingen aanwezig is. 

Afvalstoffen 

13.2 Breng de in - en externe kosten in beeld die het gevolg zijn van het ontstaan van afval. 

Niet van toepassing, de eigen bedrijfsafvalstoffen komen qua hoeveelheid niet uit boven 
de genoemde grenzen van 2,5 ton gevaarlijk afval en 25 ton bedri jfsafval. De Reststoffen 
Energie Centrale wordt opgericht met het doel brandbare reststoffen zo maximaal 
mogelijk in te zetten als alternatieve brandstof. 

Preventiemaatregelen 

13.3 Geef inzicht in de reeds ingevoerde of onderzochte preventiemaatregelen. Besteed daarbij 
aandacht aan: 
a. de betreffende afvalstroom; 
b. de onderzochte, geplande en reeds ingevoerde maatregelen; 
c. de datum of geplande datum van invoering van de maatregelen; 
d. de reden van eventueel besluit tot niet invoeren van maatregelen. 

Voor de volgende afvalstromen zijn reeds preventiemaatregelen in de planvorming 
meegenomen: 

Afvalwater, zie 11.1; 
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14 

14.1 

14.2 

Ops lag 

Beschrijf de opslag van potentieel bodemverontreinigende stoffen in bovengrondse 
opslagtanks. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de opgeslagen producten; 
b. de opslagvoorziening(en); 
c. de locatie van de opslag; 
d. laden en lossen; 
e. keuring en inspectie; 
f. getroffen veiligheidsmaatregelen (terreinafscheiding, uitvoering tankput, situering, 

brandblusmiddelen, e.d. ). 

Omschrijving en locatie Maatregelen en voorzieningen Locatie 
bodembedreigende activiteit 

Dieselolie, =< 5 m3 Bovengrondse mobiele opslagtanks, voldoet Buitenterrein 
aan PGS 30. 

Ammoniakoplossing (24%), 60 m3 Bovengrondse opslagtank, die zal voldoen aan RGR-gebouw 
KIWA richtlijn voor tankinstallaties 

Vervallen 

Vervallen 

Beschrijf de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Besteed daarbij aandacht aan: 
a. de opgeslagen producten; 
b. de opslagvoorziening(en); 
c. de locatie van de opslag(en); 
d. getroffen veiligheidsmaatregelen (compartimentering, brandwerende constructies, 

aangepaste elektrische installatie, blussysteem, bluswateropvang, productopvang, 
mechanische ventilatie, bliksemafleider, voorzieningen om ontsteking van buitenaf te 
voorkomen, e. d.); 

e. het beschermingsniveau inclusief brandbeschermingssysteem (zie PGS 15 en de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen); 

De volgende (gevaarlijke) stoffen in emballage warden in beperkte mate opgeslagen: 
Ethyleenglycol; 
Smeerolien; 
Hydrauliekolie; 
Lasgassen: zuurstof, argon en acethyleen. 

Deze stoffen warden nabij de werkplaats opgeslagen en de opslag zal voldoen aan de 
daarvoor geldende voorschriften (PGS-15). 
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15 Externe veiligheid 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

15.1 Heeft deze aanvraag nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico? 
Zo ja, maak het plaatsgebonden risico en het groepsrisico inzichtelijk met een QRA. De 
uitvoering van de QRA dient te voldoen aan de QRA-checklist (zie bijlage). 

Nee, het Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen is op de Reststoffen Energie Centrale niet 
van toepassing 

BRZO 

15.2 Voeg bij de aanvraag toe die onderdelen van het veiligheidsrapport als bedoeld in artikel 
10 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO) die betrekking hebben op de 
risico's voor personen buiten de inrichting en voor het milieu. 

Het Besluit Risi co' s Zware Ongevallen 1999 is op de Reststoffen Energie Centrale niet van 
toepassing. De drempelwaarden genoemd voor aardolieproducten (2500 ton in Deel 1) en 
ammoniakoplossingen 24% op basis van de risico aanduiding R50 (100 ton in Deel 2) warden 
niet overschreden (Zie de bijgevoegde chemlekaart vour 25% ammoniak in water (bijiage 
26). 

Brandbestrijding 

15.3 Dit deel is gesplitst in brandpreventie, waarbij wordt ingegaan op het voorkomen van 
brand en brandrepressie. Bij brandrepressie warden maatregclcn beschreven om brand in 
een vroeg stadium te ontdekken en verspreiding te voorkomen. 

Voor opgesteld is dat voor inbedrijfstelling de REC een brandpreventieplan zal opstellen, 
waarbij in detail zal warden ingegaan op zowel brandpreventie als brandrepressie. 

In onderstaande tekst is een doorkijk gegeven naar de onderdelen die terug zullen komen 
in dit brandpreventieplan. 

Brandpreventie 
Bouwkundig 
Het voorkomen van de brand (preventie) betekent ondermeer dat zoveel mogelijk gebruik 
wordt gemaakt onbrandbare/zeer moeilijk brandbare bouwmaterialen (steen, metaal, 
steenwol en dergelijke). Ook het gebruik van moeilijk brandbare bekabeling helpt ter 
preventie van brand. 
De REC heeft hier zoveel mogelijk gebruik van gemaakt. 

Person eel 
Het personeel dat werkzaam is bij de REC krijgt instructie in het herkennen van 
brandgevaarlijke situaties en instructie hoe zij moeten handelen om dergelijke situaties op 
te lossen (good housekeeping). De continue aanwezigheid (24/7) van personeel is een 
waarborg dat brandgevaarlijke situaties warden voorkomen. 

Organisatorisch 
• lnspectie- en onderhoudsplan: Een inspectie- en onderhoudsplan helpt mee in het 

voorkomen van brand. Zo warden versleten onderdelen tijdig ontdekt en leveren geen 
brandgevaar meer op; 
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• Werkvergunningen: Voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is 

altijd een werkvergunning nodig. 
• Werkinstructies: Voor brandgevaarlijke onderhoudshandelingen warden specifieke 

werkinstructies opgesteld, voor zowel eigen personeel als personeel van derden; 
• Rook- en vuurverbod: Op het gehele terrein geldt een rook en open vuur verbod, alleen 

in 1 speciaal daarvoor gecreeerde ruimte mag warden gerookt. 

Bunker 
Om broei van de afvalstoffen in de bunker te voorkomen zullen de afvalstoffen niet langer 
dan 4 dagen in de bunker liggen. Daarnaast vindt in de bunker continu visueel toezicht 
plaats door de kraanmachinist. 

Brandrepressie 

• Aard, uitvoering en situering van: 
o Blusmiddelen; 
o Systemen voor detectie, melding en bestrijding; 

• Bluswatervoorziening en voorraad; 
• De wijze en frequentie van inspectie op werking, staat en situering van blusmiddelen, 

detectie- en bestrijdingssystemen; 
• Oefenen van het (nag op te stellen) bedrijfsnoodplan; 
• Oefeningen met brandweer en/of andere hulpdiensten; 
• Vluchtwegen; 
• Opleiding van bedrijfshulpverleners. 
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16 Afvalstoffen 

16.1 Geef een lijst van alle (gevaarlijke) afvalstoffen (inclusief Euralcode) welke ontstaan of 
overblijven bij de bewerkingen binnen de inrichting en dienen te warden afgevoerd en 
geef hierbij van iedere afvalstof aan: 
a. De hoeveelheid die jaarlijks ontstaat; 
b. De wijze en locatie van opslag; 
c. De maximale opslagcapaciteit ; 
d. De wijze en frequentie van afvoer; 
e. De bestemming. 

Naam afvalstof Opslagwijze en Opslagcapaciteit Afvoerwijze en - Bestemming 
opslaglocatie frequentie 

Bodemas (190112) In bulk op het Per as of per schip Nuttige toepassing via 
buitenterrein 10.000 ton externe be-/verwerker 

Bodemas ( 190112) In bulk in 2 x 1500 ton Per as of per schip Nuttige toepassing via 
overkapte externe be-/verwerker 

opslagvakken 

Vliegas (190113* of In bulk in een silo 300 m3 Silovrachtwagen Nuttige toepassing via 
190114) externe be-/verwerker 

RGR-residu In bulk in een silo 300 m3 Silovrachtwagen Storten via externe 
(190107X) be-/verwerker 

Zie verder de bijlage 5 Procesbeschrijving. 

Scheiden en afgifte 

16.2 Geef aan welke afvalstoffen gescheiden warden afgevoerd. 

De onderstaande afvalstoffen komen naar verwachting in kleine hoeveelheden vrij bij de 
bedrijfsvoering van de REC en worden gescheiden gehouden en afgevoerd: 

KCA (afvalolie, poetsdoeken e.d.); 
Folie; 
Papier; 
Metalen (incl. grof ijzer uit bodemas); 
Glas; 
HDO (restafval uit bedrijfsruimten) . 

Be- en verwerken 

16.3 lndien (tussentijdse) opslag van afvalstoffen plaatsvindt vermeld dan: 
a. soort en hoeveelheid afvalstof; 
b . waar deze warden opgeslagen; 
c. welke opslagvoorzieningen aanwezig zijn; 
d. hoe lang de afvalstoffen warden opgeslagen; 
e. wat de vervolgbestemming is en de beschrijving van de be-/verwerking aldaar. 

N.v.t. 

16-4 Geef in de onderstaande tabel weer welke afvalstoffen van buiten de inrichting afkomstig 
warden geaccepteerd. Per afvalstroom dient daarbij de volgende informatie te worden 
opgenomen. 
a. De Eural-codes van de afvalstoffen die onder die afvalstroom warden geaccepteerd; 
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b. De maximale hoeveelheid die jaarlijks wordt geaccepteerd in ton/jaar; 
c. De maximale hoeveelheid in opslag (in m3 of in ton); 
d. De activiteit die met de betreffende afvalstof binnen de inrichting wordt uitgevoerd, 

zoals op- en overslag, sorteren, shredderen, zeven, breken, mengen, composteren , 
verbranden, storten, e.d. 

Zie bijlage 7: AV/AO-IC 

16.5 Noem de afvalstromen die binnen de inrichting warden bewerkt of verwerkt. Beschrijf 
daarbij per afvalstroom de bewerking of verwerking, met indien van toepassing, een 
verwijzing naar het betreffende sectorplan uit het LAP. Motiveer of wordt voldaan aan 
(een deel van) de minimumstandaard. 

Zie bijlage 7: AV I AO-IC 

De verwerking van afvalstoffen in de REC kan door het hoge energierendement beschouwd 
warden als nuttige toepassing (brandstof, R1) en staat daarmee een trap hoger dan de 
traditionele AVl's in Nederland, welke gezien warden als D10 installaties. De genoemde 
afvalstoffen voldoen daardoor zonder uitzondering aan de minimum standaard, zoals 
genoemd in het LAP. De afvalstoffen die alleen bij uitzondering verbrand mogen warden 
zijn op de lijst meegenomen om het mogelijk te maken deze afvalstoffen bij uitzondering 
wel te accepteren . 

Financien 

16.6 Geef aan welke kosten in rekening warden gebracht voor de be- /verwerking van 
afvalstoffen. Geef tevens aan op welke wijze de tarieven warden samengesteld. Maak 
gebruik van een tabel als volgt: 

Categorie Tarief in [euro] 

Huishoudelijk restafval € 85 ,· tot€ 120,- per ton e.e.a. afhankelijk 

van samenstelling en herkomst 

Procesafhankelijk industrieel afval idem 

Restafval van handel, diensten en idem 
overheden 

Stedelijk afval overig idem 

Bouw- en sloopafval (alleen residu) idem 

16.7 Geef de te verwachten totale kosten aan voor het verwijderen van die hoeveelheden 
afvalstoffen die zich maximaal binnen de inrichting kunnen bevinden. Specificeer deze 
kosten per afvalstof met het daarbij behorende verwerkingstarief en de maximale 
hoeveelheid die binnen de inrichting kan warden opgeslagen. 
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16.8 Geef de wijze van financiering van de activiteiten , alsmede een schatting van de omvang 
van de investeringen die warden gedaan. 

De totale investering bedraagt 150 miljoen Euro. Daarvan wordt 25% met eigen vermogen 
gefinancierd en 75% bancair gefinancierd. 

Ondernemingsvorm en organisatiestructuur 

16.9 Voeg een beschrijving toe van de ondernemingsvorm en organisatiestructuur van de 
inrichting, alsmede van de regeling van de feitelijke leiding van de activiteiten in de 
inrichting. 

De Reststoffen Energie Centrale zal als een BV onder Afvalsturing Friesland NV warden 
ingevoegd als onderdeel van het totale Omrin concern. De dagelijkse leiding wordt 
verzorgt door de plantmanager, die weer verantwoordelijkheid moet afleggen bij de 
Bedrijfsdirecteur van de bedrijvengroep Recycling en Grondstoffen. De 
eindverantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de Algemeen Directeur van Afvalsturing 
Friesland NV. 

OMRIN 

I 
+ 

Afvalsturing Friesland NV NV Fryslan Miljeu 

SBI Friesland vof 

BRF BV 

REC BV 

Geef de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de in de inrichting werkzame personen. 

Omrin/Afvalsturing Friesland is een voor de normen IS0-9001 , IS0-14001 en OHSAS-18001 
gecertificeerd bedrijf. Dit betekent dat de introductie en opleiding van het personeel is 
beschreven in formele procedures o.b.v. de genoemde normen. De REC BV wordt een 
nieuwe activiteit en een nieuw bedrijfsonderdeel van het concern, dat evenals Omrin ook 
gecertificeerd zal gaan warden aan bovenstaande normen. De vakbekwaamheidseisen van 
de nieuwe medewerkers zullen warden getoetst aan de vooraf gestelde eisen uit het 
bedrijfsplan . In dit bedrijfsplan is voor iedere functie een functieprofiel opgesteld met 
daarin de opleidings- en werkervaringseisen . Voorafgaande aan de in bedrijfstelling van de 
installaties warden de nieuwe medewerkers opgeleid door de leverancier van de 
installatie(s) middels een 3-maandelijkse interne opleiding. 
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Levenscyclusanalyse 

16.10 Geef voor die stromen waarvan de be- of verwerking niet voldoen aan de minimum 
standaard door middel van een Levenscyclusanalyse(LCA- )vergelijking aan dat de 
aangevraagde be-/ verwerkingsmethode tenminste gelijkwaardig is aan de in het LAP 
vastgestelde minimumstandaard. Voeg deze vergelijking toe als bijlage bij de aanvraag. 

N.v.t. 

Mengen 

16.11 Geef aan of sprake zal zijn van het mengen van (gevaarlijke) afvalstoffen. Zo ja, geef aan: 
a. Welke stromen (afval-afval dan wel afval-grondstof(fen) warden gemengd (Euralcodes); 
b. Of menging plaatsvindt van stromen gevaarlijke afvalstoffen met stromen niet 

gevaarlijk-afval?; 
Motiveer waarom en maak daarbij onderscheid naar: 
• mengen ten behoeve van nuttige toepassing die uitsluitend betrekking hebben op 

thermische processen in afvalverbrandingsinstallaties (AVl's), droogtrommelovens 
(DTO's), cementovens en elektriciteitscentrales; 

• mengen ten behoeve van andere vormen van nuttige toepassing anders dan in 
thermische processen, waarbij veelal sprake is van fysische technieken en waarbij 
de chemische samenstelling niet wijzigt; 

• mengen vanwege integrale eindverwerking (storten). 
c. Op welke wijze aan de "Uitgangspunten voor het mengen van afvalstoffen" uit het 

rapport "De verwerking verantwoord" wordt voldaan (a.a. negatieve lijsten, 
richtlijnen, besluiten, rapporten en nota's die op het beheer van specifieke 
afvalstoffen betrekking hebben, controle daarop, etc). 

d. Welke gevaaraspecten verbonden zijn aan het mengen; 
e. Op welke wijze de gemengde afvalstromen worden be-/verwerkt; 
f. Of ondanks het mengen aan de (stappen uit) de minimumstandaard van het LAP wordt 

voldaan. 

Alle aangevoerde (droge) afvalstoffen warden in de afvalbunker (voorraadbunker) met 
elkaar gemengd om tot een min of meer homogene brandstof voor de installatie te komen. 
Gevaarlijke afvalstoffen warden niet geaccepteerd en warden dus ook niet gemengd met 
de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarsaspecten zijn aan deze werkwijze niet verbonden. 
De wijze van mengen warden beschreven in de Procesbeschrijving (zie Bijlage 5 ). 

A&V-beleid (DVV van toepassing) 

16.12 Beschrijf het acceptatie- en verwerkingsbeleid. 

Zie bijlage 7: AV I AO-IC 

Registratie 

16.13 Beschrijf de opzet en wijze van uitvoering van de (afval)stoffenregistratie. 
Besteed daarbij minimaal aandacht aan: 
a. alle geaccepteerde partijen afvalstoffen; 
b. alle afgevoerde partijen afvalstoffen; 
c. alle (in geval van overslag en/of tijdelijke opslag) doorgevoerde afvalstoffen; 
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d. alle geweigerde afvalstoffen; 
e. alle (hulp)stoffen die worden ingenomen; 
f. de afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen en intern warden hergebruikt; 
en de wijze waarop daarvan de volgende gegevens worden geregistreerd: 
g. naam, adres en woonplaats van alle betrokkenen (ontdoener, transporteur, ontvanger); 
h. naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn; 
i. locatie van herkomst en/of bestemrning; 
j. datum van ontvangst en/of afgifte; 
k . omsch.rijving aard en sarnenstelling· 
l. de hoeveelheid in tonnen; 
m. opslaglocaties(s); 

n. euralcode; 
o. afvalstroomnummer; 
p. begeleidingsbrief; 
q. reden van weigering. 

Zie bijlage 7: AV/AO-IC 

AO/IC (DVV van toepassing) 

16.14 Beschrijf de administratieve organisatie en interne controle. 

Zie bijlage 7: AV/AO-IC 
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17 Proefnemingen 

i7.1 Beschrijf de gewenste proefverwerking en/of proefnemingen en geef daarbij aan welke 
criteria daartoe warden gehanteerd en welke randvoorwaarden in acht warden genomen. 

n.v.t. 

Ondertekening 

Datum : September 2007 

Naam ondertekenaar : J.W.G. Vernooij 

Hoedanigheid : Bedrij fsdirecteur Recycling en Grondstoffen 

Handtekening: 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: lnrichtingstekening, schaal 1 : 1.000; 
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Bijlage 2: Topografische kaart 
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Bijlage 3: Kadastrale situatie, schaal 1: 2.000; 
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Bijlage 4: Rioleringstekening 
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Btjlage 5: Procesbeschrijving c.q. beschrijving van de be<lrijfsactiviteiten 
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Bijlage 5: Procesbeschrijving c.q. beschrijving van de bedrijfsactiviteiten 

1. Ligging van de inrichting 

De vestigingslocatie voor de REC is de lndustriehaven van Harlingen. De locatie is goed bereikbaar 
via de weg (N31) en het water (van Harinxmakanaal en Waddenzee). Vestiging in Harlingen, nabij de 
WKC van Frisia Zout is met name vanuit energetisch en economisch oogpunt interessant. Door de 
koppeling van warmte zal de IPPC-doelstelling ten aanzien van het energetisch rendement (> 30%) 
zonder meer worden gehaald. Daarnaast is met de integratie van de bestaande WKC van Frisia een 
back-up voorziening aanwezig en kan gebruik warden gemaakt van bestaande voorzieningen. 
De locatie is thans braakliggend. Oak elders bieden de thans nag braakliggende percelen op de 
industriehaven Harlingen nag volop kansen op nieuwkomers als afnemer van stoom en elektriciteit. 
De inrichting is aan groat oppervlaktewater gelegen, ten behoeve van aan- en afvoer per schip. 
Beperkende afmetingen van het terrein zijn niet aanwezig. 

De industriehaven van Harlingen ligt direct naast het Natura2000-gebied de Waddenzee. De 
nabijheid van dit gebied heeft ervoor gezorgd dat Omrin als initiatiefnemer op voorhand een aantal 
keuzes heeft gemaakt, die tot doel hebben de milieueffecten op het gebied tot een minimum te 
beperken. Deze keuzes zijn: 

6. geen (proces)waterlozing op het water in de lndustriehaven; 
7. gebruikmaken van de bestaande koelwaterlozing van de WKC en restwarmtelozing dient te 

passen binnen de vergunningvoorwaarden van de vigerende Wvo en Wwh-vergunning; 
8. het gebouw en de schoorsteen niet hoger dan strikt noodzakelijk; 
9. geen overdadige verlichting van het terrein. 
10. geen aan- en afvoer over de Waddenzee, maar via de weg en/of binnenwateren. 

2. lnrichting REC-terrein 

De locatie heeft een oppervlakte van ca. 5 ha en zal voornamelijk warden voorzien van een 
samengesteld gebouw waarin de volgende activiteiten inpandig zullen geschieden: 
• ontvangslhal (gescheiden in een bordes en een opslag c.q. voorraadbunker) met onder het 

ontvangstbordes de werkplaatsen en magazijnen voor de technische dienst; 
• ketelgebouw (rooster, oven en ketel) 
• rookgasreinigingsgebouw (incl. zuigtrekventilator, compressoren en doseersilo's); 
• gebouw t. b. v. technische ruimten en procesbesturing en controlekamer; 
• gebouw met kantoorwerkplekken, ontvangstruimte en sanitaire voorzieningen; 

Direct naast het hoofdgebouw zal een losstaande schoorsteen word en geplaatst t. b. v. de afvoer van 
de gereinigde rookgassen. Verder zal de inrichting warden voorzien van een weegbruggebouw met 
een dubbele weegbrug, een tweetal waterbuffers voor het benutten van hemelwater, overkapte 
opslagvakken voor bodemas, een additionele buiten opslag voor bodemas, een kade met voldoende 
verhardingen t.b.v. het transport over water en de benodigde terreinverhardingen. Het gehele 
terrein zal warden voorzien van een 2 meter hoog hekwerk met de benodigde poorten om de 
toegang van het terrein te kunnen reguleren (zie voor de details de bijgevoegde situatietekening). 
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3. Uitgangspunten REC 

Ontwerpgegevens 
De verwerkingcapaciteit van de verbrandingslijn wordt begrensd door de thermische belasting van 
de installatie. Deze is vastgelegd op 103 MW bij een calorische waarde van 13 MJ/ kg van de 
brandstof. Dit is vastgelegd in het onderstaande stookdiagram van de installatie. 

Stookdiagram 

75 

70 '--~~~-'--'-~----'~~.....--~~.,--~~~~_,_~---'..._~__, 

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

ROF doorzet [ton/uur] 

Figuur 2 - Stookdiagram 

Zoals aangegeven ligt de DLC (' design load case') op een doorzet van afgerond 28 ton/uur bij een 
stookwaarde van 13 MJ. Bij afwijkende verbrandingswaarden warden overeenkomstig lagere/hogere 
doorzetten bereikt: de maximale doorzet ligt bij 35 ton/uur (bij een calorische waarde van 9 MJ/kg) 
i.e. 280 kton/jaar. De maximale calorische waarde bedraagt 15 MJ/kg; in dat geval bedraagt de 
doorzet 23 ton/uur i.e. 184 kton/jaar. 

Bedrijfsvoering gebeurt in volcontinu bedrijf, met een beschikbaarheideis van minimaal 8.000 
bedrijfsuren per jaar. De doorzet van de reststoffen is per jaar gemiddeld 228.000 ton en per uur 
gemiddeld 28 ton. De stoomparameters van de ketel zijn als volgt vastgelegd: 
o Stoomdruk uitlaat externe oververhitter (OVO): 87 bar; 
o Stoomtemperatuur uitlaat externe oververhitter (OVO): 460 °C. 
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4. Hoeveelheid en samenstelling afvalstoffen 

In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de hoeveelheden en samenstelling van de 
afvalstoffen, waarvoor de REC is beoogd . 

Tabet 1: Afva/- en reststoffen ten behoeve van de REC 

Hoeveelheid Percentage Calorische Herkomst Opmerkingen 

(kton/jaar) van de input waarde 

(%) (MJ/kg) 

RDF(HHA/GHA) 90 - 140 40 - 60 10 - 15 Scheiding van HHA Vanaf Ecopark De 
en HOO Wierde 

HOO (bedrijfsafval) 70 - 90 30 - 40 12 - 15 Bedrijven lnterne en externe 
aanvoer 

BSA-residu 0 - 10 0 - 5 14 - 18 Sorteerlijnen van Eigen reststoffen en 
bouw- en sloopafval aanvoer derden 

Overige 0 - 20 0 - 10 9 - 18 Omrin en extern 
(bedrijfs)afvalstoffen bedrijven 

Gemiddeld 228 13 

In onderstaande tabel is de samenstelling van deze stromen geschetst. 

Tabet 2: Samenstelling input en lngangsspeclficaties voor de REC 

Parameters Eenheid RDF (HHA) HOO BSA-residu Acceptatie- On twerp-

(bedrijfsafval) criteria criteria REC 

Min. Max. Min . Max. Min . Max. 

Hoeveelheid/jaar ton 90.000 140.000 70.000 110.000 0 10.000 
Percentage input % 40 60 30 50 0 5 
Stookwaarde MJ/kg 10 15 12 15 14 18 9 - 18 13 

Drage stof % 50 90 50 90 50 90 Steekvast 

Totaal chloor (Cl) % ds 0,2 0,5 0,2 1,0 0,2 1,0 <1,5 <1,5 
Tota al zwavel (S) % ds 0, 1 0,3 0, 1 0,3 0, 1 0,3 <0,5 <0,5 
Totaal fluor (F) % ds 0,01 0, 1 0,01 0, 1 0,01 0, 1 <0,2 <0,2 

Arseen (As) mg/kg.ds <10 25 <10 25 <10 25 <100 <100 
Cadmium (Cd) mg/kg .ds <0,4 2 <0,4 2 <0,4 2 <3 <3 
Chroom (Cr) mg/kg.ds <10 250 <10 250 <10 250 <500 <500 
Koper (Cu) mg/kg.ds <10 500 <10 500 <10 1000 <1000 <1000 
Kwik (Hg) mg/kg .ds <O, 1 1 <O, 1 1 <O, 1 1 <3 <3 
Load (Pb) mg/kg.ds <10 250 <10 250 <10 500 <1000 <1000 
Nikkel (Ni) mg/kg .ds <10 100 <10 100 <10 100 <500 <500 
Zink (Zn) mg/kg.ds <10 1000 <10 1000 <10 2000 <2000 <2000 
Vanadium (V) mg/kg.ds <5 50 <5 50 <5 n.b. <50 <SO 

Naast bovengenoemde afval- en reststoffen zullen vergelijkbare bedrijfsafvalstof fen warden 
geaccepteerd (zie bijlage 7 AV I AO-IC) mits wordt voldaan aan het acceptatiereglement en de 
ontwerpspecificaties voor de REC. 

De afval- en reststoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het verzorgingsgebied van Omrin (Noord
Nederland). Daarnaast warden afvalstoffen door derden aangevoerd, naar verwachting voornamelijk 
uit Noord en Midden-Nederland . 
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5. Acceptatieprocedures en -criteria 

De afval- en reststoffen die zullen warden geaccepteerd moeten voldoen aan een aantal belangrijke 
criteria om een milieuhygienisch verantwoorde verbranding te bewerkstelligen. Dit betekent dat de 
volgende afvalstoffen niet zullen warden geaccepteerd: 

a) stoffen welke op zichzelf, tezamen of in verbinding met andere stoffen: 
• giftig of gevaarlijk zijn; 
• zelf ontbrandbaar en licht ontvlambaar zijn; 
• ontplofbaar zijn; 
• milieuhygienisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn; 

b) pathologisch afval (Specifiek Ziekenhuis Afval); 
c) kadavers of gedeelten daarvan, fecalien, vlees- en/of visafval, slachtafval; 
d) radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen; 
e) gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en 

containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in 
verpakkingsmateriaal verpakte stoffen; 

f) giftige chemicalien en mengsels van stoffen, die giftigc chemicalien bevatten, waaronder 
bestrijdingsmi ddelen; 

g) iedere stof, voor zover niet reeds genoemd, die volgens de EURAL onder de categorie 
gevaarlijke afvalstoffen valt. 

In de bijlage 7 AV I AO-IC, behorende bij de aanvraag, wordt het acceptatiebeleid voor de 
Reststoffen Energie Centrale verder uitgewerkt. 
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6. Proces- en installatiebeschrijving 

lnleiding 
De installatie en het verbrandingsproces wordt beschreven middels de volgende onderverdeling: 

• Aanvoer, opslag, voorbewerking en dosering van de reststoffen; 
• Verb randing; 
• Warmteterugwinning; 
• Warmtelevering; 
• Koelwatersituatie; 
• Rookgasreiniging; 
• Opslag en afvoer van reststoffen ; 
• Overige installatiedelen. 

Bij het technisch ontwerp van de REC zal de stand der techniek (BBT; voor elk onderdeel) als 
uitgangspunt warden gebruikt. 

Vooralsnog zal de REC de volgende installatie-onderdelen kennen : 

voedings
water h .. lo" T"" 

,.fv,.1-----~- Ontvangst/ ---+ 
opslaghal 

./~ 
bodemas ./ 

Ke tel I RGR 

vliegas 

.....• -···········' residue 

'''''' ~:"~.: ~- ' ~~~""'~,: ~ elektclciteit 

- - a/val 
- - water 

-- rook!Sassen 

- - producten 

....... .. . stoom 

Figuur 3: Blokschema voorgenomen activiteit 

Opgemerkt moet warden dat de WKC geen deel uit maakt van de inrichting. 

7. Aanvoer, opslag, voorbewerking en dosering van afvalstoffen 

11ereini11d rook1rns 

~ Schoorsteen 

De te verbranden afvalstoffen warden in gesloten containers en in balen aangevoerd vanaf de 
installaties van Omrin en (in beperkte mate) vanuit de regio per as of per schip (overslag ter plaatse 
van nabijgelegen kade). 

De aangevoerde reststoffen warden ingewogen en geregistreerd middels een geautomatiseerd 
weegbrugpakket en via de oprit naar de ontvangsthal gereden. In de ontvangsthal is een controleur 
aanwezig om de aangevoerde reststoffen administratief en zo nodig fysiek te controleren op een 
juiste omschrijving en samenstelling. 

Qua logistiek is het van belang dat de REC niet zonder aanvoer komt en een constante hoeveelheid 
stoom aan de WKC kan leveren. Dit betekent dat een bunkerhal nodig is voor een werkvoorraad van 
minimaal 4 dagen (2500 ton). 

In de ontvangsthal, bij de voorraadbunker, vindt tevens de eventuele verkleining van de input plaats 
d.m.v. shredderen van de grove delen. De shredder bevindt zich in een betonnen bak in de 
ontvangsthal. De verdere voorbehandeling vindt plaats in de 
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voorraadbunker en bestaat uit het voormengen van de verschillende afval- en reststoffen tot een 
homogene brandstof. 

8. Verbranding 

Vanuit de bunker wordt het materiaal via een doseertrechter in de oven gebracht. Vanuit de 
doseertrechter wordt het afval in de oven op een mechanisch bewegend rooster gebracht. Door de 
hoge temperatuur treden achtereenvolgens drogen, ontgassing, verhitting, verbranding en uitbrand 
op. 
Verbrandingsrooster 
Het verbrandingsrooster dient ter ondersteuning en bevordering van het verbrandingsproces van de 
te verbranden reststromen. Het verbrandingsrooster wordt (deels) watergekoeld uitgevoerd, het 
weggekoelde vermogen zal ingezet warden voor de voorwarming van de primaire luchtstroom. 
Het rooster is geschikt om de volgende reststoffen te kunnen verbranden: 
• brandbaar afval afkomstig van huishoudens (RDF, HHA); 
• brandbare residuen van bouw- en sloopafval (BSA-residu); 
• brandbaar bedrijfsafval (HDO en vergelijkbare industriele afvalstromen). 

De keuze van het rooster is gebaseerd op de ervaringen en toepassingen in de markt van 
gelijksoortige installaties. De installatie is dusdanig ontworpen dat steun- I opstookbranders 
toegepast warden. Dit houdt in dat een complete branderinstallatie gei'nstalleerd dient te warden. 
De capaciteit van de branders zal voldoende zijn om de installatie op een temperatuur van 
minimaal 850 °C te brengen (60% MCR). 

Ontslakker 
De ontslakker dient ervoor om de bij de verbranding ontstane bodemas met water te koelen en deze 
over een transportsysteem naar de ops lag te transporteren. De ontslakker bevindt zich achter het 
verbrandingsrooster. Het benodigde koel- en suppletie water voor de ontslakker wordt voorzien uit 
bestaande afvalwaterstromen uit de rest van de installatie. Deze watertoevoer dient onder alle 
omstandigheden gewaarborgd te zijn. In het transportsysteem is een grove delen afscheiding 
ge'installeerd, middels een stangenzeef. De opslag van bodemas is een tussenopslag. Vanuit deze 
tussenopslag wordt de bodemas afgevoerd naar een opwerkingsinstallatie elders (toekomstige 
ontwikkeling zou een eigen opwerking kunnen zijn). 

Lucht- en rookgassystemen 
De primaire luchtaanzuiging vindt plaats vanuit het bunkergebouw. De aanzuiging van de secundaire 
lucht vindt plaats vanuit het ketelhuis en bodemastransportsysteem. De primaire verbrandingslucht 
wordt voorverwarmd door het warme water van de roosterkoeling of lage druk stoom. Hiervoor 
wordt een warmtewisselaar in het toevoerkanaal geplaatst. De minimale verblijfstijd van de 
rookgassen op 850 ° C -niveau dient 2 seconden te zijn, dit volgens de eisen van de BVA. 

Warmteterugwinning (beschrijving kete l, stoomparameters) 
De warmte, die ontstaat bij de verbranding van de reststoffen, wordt teruggewonnen met behulp 
van een (stoom)ketel. De ketel dient ervoor om de rookgassen af te koelen middels zogenaamde 
warmtewisselaars. In de ketel warden warmtewisselaars gei'nstalleerd in de volgende volgorde: 
koelbundel, minimaal twee oververhitters, een verdamper en een economiser (ECO 1 ). In de ketel 
wordt oververhitte stoom geproduceerd. De ECO-inlaattemperatuur is regelbaar met een z.g. 
'regelbundel' in de drum. 

De ketel bestaat uit een stralingsdeel en een convectiedeel en wordt gebouwd volgens het principe 
van drie Lege straling trekken en een nageschakeld horizontaal convectiedeel. Uitgangspunten 
hierbij zijn: beheerste stofvrachten van de verschillende keteldelen en een gecontroleerd 
temperatuursprofiel door de gehele ketel gedurende de gehele standtijd van de ketel. De ketel zal 
uitgerust zijn met hangende verticale convectieoppervlakken. 
Die keteldelen die met de verbrandingsgassen in contact komen zijn zo ontworpen dat corrosie en 
vervuiling zoveel als mogelijk voorkomen wordt. 
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De stoomparameters in de ketel zijn begrensd doordat bij te hoge temperaturen bovenmatige 
corrosie van de ketel kan optreden. De maximale temperatuur en druk in de ketel is bij het gekozen 
ontwerp van de ketel 400-420 °C en 87 bar. De REC wordt uitgerust met een externe oververhitter 
(6 MW), die wordt verwarmd met aardgas (5 miljoen Nm3 /jaar) om de stoom op het gewenste 
niveau van 87 bar en 460 °C te krijgen. De ketel wordt uitgerust met een voorwarmsysteem 
waarmee de ketel voorverwarmd kan worden, na een uitbedrijfname. Het voorwarmsysteem is in 
staat de installatie voor te warmen tot minimaal 150 °C uitlaat ketel. De temperatuur van 150 °C, 
dient gerealiseerd te worden voordat de branders in bedrijf genomen worden. De afgekoelde 
rookgassen (ten minste 180 °C) aan het einde van de ketel worden afgevoerd naar de 
rookgasreinigingsinstallatie. 

9. Koelwatersituatie (WKC) 

Ook voor de koelwatersituatie geldt dat gebruik gemaakt zal worden van de bestaande WKC. 
In de bestaande situatie wordt de restwarmte van de WKC geleverd aan de zoutproductiebedrijf 
Frisia Zout BY. Frisia gebruikt deze warmte voor het indampen van de gezuiverde pekel, waardoor 
kristallisatie van het zout (NaCl) optreedt. De restwarmte wordt middels een open watergekoeld 
systeem weggekoeld. Het koelwaterdebiet is 5.000 m3/u en de maximale warmtevracht is 
gemaximeerd op 90 MW. Deze 90 MW is gebaseerd op het maxi male vermogen van de WKC (106 MW) 
minus de maximale elektriciteitsproductie (16 MW). De gemiddelde warmtevracht van Frisia is onder 
normale bedrijfsomstandigheden 30 MW. 

In de toekomstige situatie blijven het debiet en de maximale warmtevracht ongewijzigd. Omdat de 
REC en de zoutproductie onafhankelijk van elkaar functioneren ontstaat wel een groter overschot 
aan restwarmte, doordat de REC zal streven naar een continue maximale productie. De REC en de 
WKC/Frisia zijn beide continu bedrijven, die ieder voor zich minimaal 8.000 uur per jaar 
produceren. Daamaast hebben beide elk minimaal twee weken (336 uur) nodig voor de jaarlijkse 
grate onderhoudsstop. Deze geplande grote onderhoudsstop wordt (gezamenlij.k) in dezelfde weken 
gepland. In het geval gedurende het jaar ongeplande stops van Frisia optreden, dan zal op dat 
moment de totale hoeveelheid warmte van de lagedrukstoom warden weggekoeld middels het 
bestaande koelwatersysteem. De warmtevracht zal in een dergelijk geval maximaal 90 MW kunnen 
zijn. 

10. Rookgasreiniging 

Ondanks het feit dat zoveel mogelijk procesge'integreerde maatregelen zijn voorzien om de vorming 
van verontreinigingen te voarkomen, zullen de vrijkomende rookgassen v66r afvoer (moeten) 
worden behandeld in een rookgasreiniginginstallatie (RGR). 

De rookgasreiniging is zodanig ontworpen dat voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden volgens 
het BVA en de BREF Waste Incineration. Verder is ervoor gekozen om een droog 
rookgasreinigingsysteem te installeren. Hierdoor komen er geen afvalwaterstromen uit de 
rookgasreiniging vrij. 

Dit droge rookgasreinigingsysteem bestaat uit: 
1 Een 1-velds E(lektrostatisch)-filter, waarmee meer dan 85% van de vliegassen afgevangen 

warden; 
2 Een additieven-injectie met natriumbicarbonaat en actief kool. De additieven adsorberen 

aanwezige (gasvormige) verontreinigingen. Natriumbicarbonaat zorgt voor adsorptie van HCl, 
502 en HF. Het actief kool zorgt voor adsorptie van zware metalen en dioxinen en furanen Het 

doekenfilter verwijdert vervolgens de (stof)gebonden verontreinigingen. De bicarbonaat 
injectie en actief kool injectie zijn beide dubbel uitgevoerd. In normale situaties is 1 lijn in 
werking en staat de tweede stand-by. 

3 Het doekenfilter. Dit verwijdert de (stof)gebonden verontreinigingen. Het doekenfilter bestaat 
uit totaal 8 (2x4) onafhankelijke, apart af te schakelen compartimenten. Hiermee is het 
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doekenfilter uitgevoerd met voldoende overcapaciteit. Het doekenfilter is in staat om met 

minder dan 8 compartimenten de emissiegrenswaarden te behalen. Bij maximale capaciteit is 
dit 7 compartimenten en bij de minima le capaciteit is dit 5 compartimenten. 

4 Een 5CR-katalysator, die ervoor zorgt dat NOx door middel van een ammoniak-oplossing (NH40H) 

uit de rookgassen wordt verwijderd. De NOx wordt omgezet in stikstof en water. 
5 Een warmtewisselaar, een zuig/trek ventilator en de schoorsteen. 

5chematisch ziet de rookgasreiniging er als volgt uit: 

A< tl('f Oicar 
koo! 
N.ltt<:Ol 

Stofvoorafscheider 
Na de ketel worden de rookgassen door een 1-velds elektrostatisch filter geleid, die minstens 85% 
van de vliegassen afscheiden. De afgevangen vliegas is naar verwachting voldoende schoon om als 
secundaire bouwstof te worden afgezet. 

Doekenfilter 
Na het E-filter worden de rookgassen met behulp van bicarbonaat behandeld voor de verwijdering 
van zure gassen als HCl (zoutzuur), HF en 502. De chemicaliendosering wordt gestuurd door de 
continue meting van het gasdebiet en de gehalten aan HCl en 502 in de in- en uitgaande gasstroom. 
De reactievergelijkingen zijn als volgt: 

Na2C03 + 2 HCl 
Na2C03 + 1 /2 02 + 502 
Na2C03 + 2 HF 

-> 2NaCl + H20 + C02 
-> Na2504 + C02 
-> 2NaF + H20 + C02 

Het tweede additief, actief kool, zorgt voor de optimale adsorptie van de zware metalen (kwik, 
cadmium, thallium) en de sporen aan organische verbindingen (waaronder dioxinen) uit de 
gasstroom. De rookgasreinigingsresiduen (zouten en gebruikt actief kool) en de rest aan vliegassen 
worden daarna uit de gasstroom gevangen middels een doekenfilter. 
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In onderstaande afbeelding is de doekenfilter schematisch afgebeeld: 
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De onderstaande afbeelding is een schematische weergave van een compartiment van het 
doekenfilter. Per compartiment hangen circa 360 doeken in een stalen ondersteuningskorf. De 
rookgassen komen onderin het compartiment binnen en moeten door een 6 meter lange doek (ook 
wel sok genoemd) naar binnen, zodat het stof aan de buitenzijde van het doek blijft. De ontstofte 
en gereinigde rookgas verlaat het doek aan de bovenkant. Door middel van een lucht puts van 
binnen naar buiten toe, wordt het stof van de doeken gepulst. Het stof valt naar beneden naar de 
schroef, die het stof afvoert naar de silo. Als gedetecteerd is dat er een gaatje in een doek zit , kan 
deze door middel van plug aan de bovenzijde van een doek dichtgemaakt warden . De rookgassen 
kunnen dan niet meer door deze afQesloten doek heen komen. 

S!r. ,,tisam mc t1r 1c:htc1 
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SCR-katalysator 
De gereinigde rookgassen warden vervolgens, na verwarming tot 230 °C middels een 
rookgaswarmte-wisselaar (EC01 ), door een (Selectieve Catalytische Reductie) SCR-katalysator 
geleid, waar door middel van een ammoniuminjectie NOx wordt omgezet in stikstof (Nz) volgens de 
onderstaande reactievergelijkingen: 

4NO + 4 NH3 + Oz 
2NOz + 4 NH3 + Oz 

-> 4 Nz + 6 HzO 
-> 3 Nz + 6 HzO 

Het bijkomende voordeel van deze SCR-katalysator is dat deze eveneens zorgt voor de afbraak van 
eventuele nog aanwezige organische verbindingen door oxidatie. 

De uitgaande gasstroom kan daardoor voldoen aan luchtemissie eis van het Besluit Verbranden 
Afvalstoffen (BVA) van 70 mg/Nm3. 

Warmtewisselaar (ECO 2) 
De nog aanwezige warmte in de gereinigde rookgassen warden benut voor de opwarming van het 
condensaat d.m.v. een rookgaswarmtewisselaar. Het condensaat zal opgewarmd warden naar tot 
maximaal 125°C. 

Schoorsteen 
De schoorsteen zorgt voor de afvoer van de gereinigde rookgassen naar de atmosfeer. De 
schoorsteenhoogte wordt bepaald op grond van het gekozen rookgasreinigingsysteem, de 
rookgastemperatuur en de kwaliteit van de lucht in de omgeving. De meet- en opnamepunten voor 
de emissiemetingen warden inpandig ondergebracht. De meetinstrumenten dienen in een 
geconditioneerde ruimte geplaatst te warden. 
De hoogte van de schoorsteen bedraagt 44 meter. Deze hoogte is in de gegeven omstandigheden 
(lage emissie concentraties en warme rookgassen door droge RGR) voldoende om een goede 
opmenging in de atmosfeer tot stand te brengen. 
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11. Opslag en afvoer van de reststoffen 

Bode mas 
De bodemas warden getransporteerd met een bodemastransportsysteem vanuit de ontslakker van de 
ketel naar de opslag. In dit transportsysteem wordt een stangenzeef gebouwd. Deze zeef zorgt voor 
de eerste grove scheiding van de bodemas. Grote stoorstoffen warden hier verwijderd om storingen 
verder in de opwerking te voorkomen. De overloop van deze zeef zal separaat, door een shovel en 
containers, warden afgevoerd. Deze overloop is een zeer kleine hoeveelheid ten opzichte van de 
totale hoeveelheid bodemas. 
De overkapte opslag voor de bodemas is groat genoeg om een maandproductie te kunnen bergen, 
dit betekent een opslag van ca. 2* 1.500 ton. De bodemassen warden regelmatig afgevoerd per as of 
per schip naar een locatie waar de bodemas verder kan warden bewerkt. De bodemasopslag zal 
voorzien warden van vakken en een overkapping om verstuiving en uitloging door hemelwater te 
voorkomen. 

Daarnaast wordt een opslag van bodemas aangevraagd op het terrein van max. 10.000 ton. Hiervoor 
zal een apart opslagvak ten oosten van de installatie warden gemaakt, wat is voorzien van een 
vloeistofdichte vloer, een gesloten riolering. De bodemas zal warden afgedekt door gebruik van 
korstvormer om verstuiving te voorkomen. 

Vliegas en rookgasreinigingsresidu (RGR) 
Voor de opslag van reststoffen (vliegas uit het E-filter, beladen adsorbens en vliegasproducten uit 
de doekenfilter) wordt een capaciteit van minimaal 7 dagen vollast bedrijf geinstalleerd. Voor elke 
additief en reststof is steeds een silo respectievelijk tank voorzien. Verwacht wordt dat de vliegas 
uit het E-filter toepasbaar is in de asfaltbetonindustrie. 

Op basis van de huidige inzichten warden de reststoffen op de volgende transportmogelijkheden 
voorzien: 

Vliegas uit £-filter: 
Hoofdtransport: Droog in een silo vrachtwagen 

Reststof(en uit doeken(ilter: 
Hoofdtransport: Droog in silo vrachtwagen 
Noodvoorziening: Droog in big bags 
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12. Overige installatiedelen 

Brand bl usi ns tall a tie 
Voor noodgevallen wordt een brandblusinstallatie voorzien. Specifieke details worden afgestemd 
met de lokale brandweer en de verzekeringsmaatschappij. 

De installatie bestaat uit drie onafhankelijk werkende brandbluspompen met andere 
energievoorziening (1 * diesel, 2 • elektrisch waarvan 1 op de noodstroomaggregaat). Een afdoende 
bluswaterbuffer bevindt zich in de nabijheid van de installatie, voorzien van een voldoende grote 
suppletie. De installatie wordt voorzien van een dieselgedreven brandbluspomp en een elektrisch 
aandreven pomp, die ook via het noodnet van energie kan warden voorzien. De installatie wordt 
voorzien van een 'Jockey pomp' om drukschommelingen op te vangen. Deze installatie krijgt 
eveneens een hydrofoorvat met persluchtvoorziening. Gedurende normaal bedrijf wordt de 
installatie op druk gehouden door een aansluiting op het openbare drinkwaternet. Bij een calamiteit 
zal zoutwater betrokken warden uit de nabij gelegen haven. Hiertoe wordt de installatie voorzien 
van de noodzakelijke voorfilter en filterinstallaties. 
In de bunker warden ten minste twee brandblusmonitoren opgesteld ter bestrijding van een 
bunkerbrand. Voor deze toepassing wordt een AFFF-installatie ge'installeerd. De inzet van AFFF 
maakt het mogelijk om vaste stoffen branden , zoals een bunkerbrand, op adequate wijze te 
bestrijden. 

Algemeen gebruikswater 
Voor het reinigen van installatiedelen, m.n. in de RGR, het ketelhuis en de slakopwerking wordt een 
algemeen watersysteem gebouwd. Dit systeem bestaat uit 2 druk verhogingspompen, een hydrofoor 
en een opslagtank, restwaterstromen uit de installatie warden verzameld en dienen als 
reinigingswater voor vloeren en het verhelpen van verstoppingen. Enig benodigd surpluswater zal 
betrokken worden uit het openbare oppervlaktewaternet via een breektank. 

Demi-watersysteem 
De demi-watervoorraad wordt opgeslagen in twee tanks met een capaciteit van 100 m3 elk. Een 
beluchtingsfilter in de beluchting van de tanks voorkomt C02 -oxidatie van het demi-water. 
Suppletiewater naar het water/ stoomsysteem wordt door twee maal 100% pompen verzorgd. 

Drinkwatersysteem 
Het benodigde drinkwater voor de installatie wordt gerealiseerd door een koppeling met het 
openbare drinkwaternet. Deze koppeling bestaat uit een breektank met een boosterunit en 
hydrofoors. De uiteindelijke verdeling wordt door een leidingsysteem verzorgd. 

Pers/ucht 
Het persluchtsysteem wordt in de installatie gebruikt bij onderhoud en revisiewerkzaamheden. Ook 
wordt perslucht gebruikt voor reinigingsdoeleinden in het doekenfilter en voor het transport van 
reststoffen zoals vliegas et cetera. Fail safe-kleppen of andere luchtgestuurde beveiligingen warden 
vanuit dit systeem gevoed. Hiervoor wordt een persluchtsysteem ge'installeerd van 10 bar met een 
bijbehorend ringleidingnetwerk. 

Stofzuiginstallatie 
De stofzuiginstallatie wordt gebruikt om algemeen schoonmaakwerk mogelijk te maken. De 
installatie heeft aansluitingen in het ketelhuis, de RGR, werkplaatsen en magazijnen. Het 
verwijderde stof moet via een filterscheiding afgescheiden warden om in big bags afgevoerd te 
kunnen warden. lndien het materiaal verwijdering met een stofzuiginstallatie niet toelaat, dienen 
maatregelen genomen te warden om deze stoffen mechanisch te verwijderen. 

Elektrische aans/uiting 
De installatie zal een directe aansluiting op het hoogspanningsnet gaan krijgen met een eigen 
verdeelstation voor de voeding van alle installatiedelen. Deze installatie zal bestaan uit de volgende 
onderdelen: 
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Kabelverbinding naar het dichtsbijzijnde onderstation van Continuon (Herbayum); 
Hoogspanningsverdeelinrichting; 

- Transformatoren; 
Laagspanni ngsverdeel inrichti ngen; 
Noodstroomvoorziening ( dieselaggregaat); 

- Aarding- en bliksemafleiding e.d. 

Werkplaatsl technische dienst I stalling 
In de ruimte onder de overslaghal zal een werkplaats met magazijnen warden ingericht voor de 
eigen technische dienst ten behoeve van werkzaamheden aan de installatie. In de werkplaats 
kunnen oak laswerkzaamheden plaatsvinden. Tevens zal in de werkplaats onderhoud van rijdend 
materieel plaatsvinden. Naast de werkplaats zal deze ruimte voorzien warden van een opslagplaats 
voor gasflessen, een opslagvoorziening voor olie en smeermiddelen e.d. en een opslagvoorziening 
voor de hulpstoffen I chemicalien ten behoeve van de ketelwaterbehandeling. 

Daarnaast is naar verwachting de ruimte voldoende om oak inzamelmaterieel vorstvrij te stallen. 
Macht dit onverhoopt niet kunnen, dan zal nabij de containerwisselplaats een stallingsruimte 
warden gebouwd van ca. 200 m2

• 

Containerwisselplaats 
Op het terrein ten oosten van de installatie wordt een containerwisselplaats en opslaglocatie voor 
containers ingericht. Dit terrein zal warden voorzien van een vloeistofkerende voorziening met een 
riolering, die afvoert op de bedrijfswaterbuffer. 

13. Algemene bedrijfsvoeringaspecten 

De bedrijfsvoering van de nieuwe installatie zal warden ingebed in de bestaande Omrin organisatie. 
De huidige bedrijfsprocessen van Omrin zijn beschreven in procedures volgens de 150-9001 :2000 
norm en dit niveau zal ook gaan gelden voor dit nieuwe bedrijfsonderdeel. 

Eerste inbedrijfstelling en oplevering 
De opstart van de installatie is opgedeeld in twee fases. De eerste fase na de bouw en montage van 
alle onderdelen bestaat uit de zogenaamde koude opstartfase. In deze fase wordt de 
procesbesturing getest en warden alle aansluitingen van de verschillende onderdelen getest op 
functionaliteit. In deze zelfde fase warden de procesoperators opgeleid door de verschillende 
leveranciers in de bediening van de apparatuur. Naar verwachting zal deze fase drie maanden 
duren. 
De tweede fase is de zogenaamde warme opstartfase. In deze fase warden de hulpstoffen 
aangevoerd en wordt de ketel voor de eerste keer warm gestookt m.b.v. de opstookbranders en 
wordt beoordeeld of alles naar behoren functioneert, waarna het eerste afval op het rooster wordt 
gebracht. In deze fase wordt de bedrijfsvoering begeleid door personeel van de hoofdaannemer. 
Aan het einde van deze fase warden de zogenaamde garantietesten uitgevoerd, waarin de 
aannemers dienen aan te tonen dat de installatie aan de vooraf opgegeven garanties voldoet. 

In de warme opstartfase kunnen verschillende periodes warden onderscheiden, waarbij de 
doorlooptijd van deze periodes in totaal naar verwachting 1 jaar bedraagt. 

Periode 1 
In deze periode wordt de installatie voor het eerst op bedrijfstemperatuur gebracht (opstoken) met 
behulp van de opstook/steunbranders met de hulpbrandstof aardgas. De eerste keer dat een 
dergelijke installatie opgestookt wordt gebeurd met een snelheid van max. 10 °C per uur i.v.m. het 
langzaam uitdrijven van vocht uit de vuurvaste bemetseling in de ketel. Op het moment dat de 
ketel en de rookgasreiniging op bedrijfstemperatuur zijn wordt de gehele besturing en 
instrumentatie getest en gekalibreerd. De doorlooptijd van deze periode is 6 tot 8 weken. 

Periode 2 
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Deze periode begint als de gehele installatie getest en bedrijfsgereed staat voor de verbranding van 

afvalstoffen. Boven in de ketel in de eerste trek is het 850 °C. Daarmee is voldaan aan alle 
voorwaarden en mag het verbranden van afvalstoffen warden gestart. In een periode van ca. 2 
maanden wordt proefgedraaid met de installatie en warden waar nodig de technische problemen 

opgelost en de installatie technisch geoptimaliseerd. lndien hier onverwachte tegenvallers naar 
voren zouden komen, dan warden deze eerst opgelost voordat wordt doorgeschakeld naar het 

formele proefbedrijf (zie volgende fase). lndien noodzakelijk zal deze fase dus langer kunnen duren 
dan 2 maanden. Aan het eind van deze fase is de installatie technisch betrouwbaar bij een nominate 
doorzet. 

Periode 3 
Deze periode van 4 weken wordt betiteld als proefbedrijf. Tijdens het proefbedrijf warden alle 

garantiemetingen uitgevoerd, zoals die contractueel met de 4 aannemers zijn vastgelegd 
(luchtemissies, energieproductie, max. doorzet, chemicalienverbruik etc.). In dit kader zijn de 
maximale daggemiddelde emissiegrenswaarden uit de milieuvergunning (dit is de contractueel 
vastgelegde garantie van de aannemer) van belang. lndien in deze periode door een aannemer niet 
wordt voldaan aan de garantie(s), dan wordt de installatie niet opgeleverd en zal de aannemer 
maatregelen dienen te nemen om deze omissie weg te nemen. 

De totale doorlooptijd van de fasen 1 tot en met 3 ligt naar schatting tussen 5 en 6 maanden. 

Periode 4 
Na fase 3 is de installatie technisch betrouwbaar en de luchtemissies voldoen minimaal aan de 
contractueel vastgelegde daggemiddelde emissiegrenswaarden. Op dat moment zijn er echter nag 
onvoldoende meetgegevens beschikbaar om al met voldoende zekerheid te kunnen bepalen of aan 
de strengste maximale jaargemiddelde emissiegrenswaarden kan warden voldaan. De 
jaargemiddelde emissiegrenswaarden zijn gebaseerd op een worst-case inschatting van de 

samenstelling van de afvalstoffen en de verwijderingrendementen van de rookgasreiniging, zoals die 
bij vergelijkbare installaties warden gerealiseerd. In deze fase wordt de bedrijfsvoering en de 
installatie procestechnisch verder geoptimaliseerd, zodat langjarig kan warden voldaan aan de 
strengste jaargemiddelde grenswaarden. De doorlooptijd van deze fase wordt geschat op 6 
maanden. Deze periode is nodig om voldoende tijd te hebben voor onderzoek, meting van niet 
continu gemeten parameters (bijv. zware metalen) en evt. het uitvoeren van kleine wijzigingen in 

de installatie. 

In onderstaand schema in de inregelperiode in maanden weergegeven . 

Peri ode 
2 

= uitloopperiode 

Perio 
de3 
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De inregelperiode van 1 jaar is op grand van bovenstaande een redelijke termijn om met voldoende 

zekerheid te stellen dat de strengste jaargemiddelde emissiegrenswaarden daarna kunnen warden 

gerespecteerd. 

Regulier starten en stoppen, onderhoud 
Om de installatie optimaal te kunnen starten en stoppen wordt de installatie uitgerust met twee 
opstookbranders, die warden gestookt op aardgas. Deze op_stookbranders zorgen ervoor dat de 
gehele installatie incl . de rookgasreinigingsinstallatie op de gewenste bedrijfsternperatuur wordt 
gebracht alvorens het afval op het rooster wordt gebracht (ca . 24 uur). Dit betekent dat de ketel op 
minimaal 850 oC moet zijn en dat de verblij f t ijd van de rookgassen in de ketel minimaal twee 
seconden is, voordat het rooster in werking mag warden gesteld en het eerste afval verbrand mag 
warden. 
Het stoppen van de installatie gebeurt in feite in omgekeerde volgorde. Eerst zal de toevoer van de 
afvalstoffen warden gestopt, zodat de temperatuur van de ketel zal gaan dalen , waarna de 
opstookbranders in bedrijf komen om de temperatuur op minimaal 850 C te houden. Op deze wijze 
wordt gezorgd voor een gecontroleerde uitbrand van de afvalstoffen op het rooster. Zadra al het 
afval op het rooster is verbrand, wordt de installatie in ongeveer 24 uur gecontroleerd gestopt. 

Het geplande onderhoud van de installatie vindt plaats gedurende 1 x veertien dagen groat 
onderhoud en 2* een korte stop gedurende het jaar. De start/stop-procedure zal dan oak volgens 
bovenstaande werkwijze plaatsvinden. 

Processturing en - instrumentatie 
De processturing zal plaatsvinden vanuit een centrale controlekamer. In de controlekamer zullen de 
voorzieningen warden opgesteld waarmee de gehele operatie kan warden aangestuurd (PLC
systeem). De processturing zal erop gericht zijn om altijd volledige sturing op het proces te houden 
en dit betekent dat waar nodig meetvoorzieningen zullen warden aangebracht, camera's zullen 
warden geplaatst en noodvoorzieningen warden aangebracht ten einde de mogelijkheid van 
processtoringen of calamiteiten tot een minimum te beperken. Een en ander zal in de bouwfase 
middels een z.g HAZOP (Hazard and Operability Analysis) warden getoetst. 

Het meet- en regelsysteem is zo uitgevoerd dat er een optimale processturing en bewaking vanuit 
de Centrale Controle Room (CCR) mogelijk is. Verder is het systeem in staat volledig automatische 
procesregelingen uit te voeren en te onderhouden en is het in staat storingsmeldingen te genereren 
en te registreren. 

Bij elke motor of aandrijving is een lokale handbediening, via een lokale werkschakelaar, aanwezig. 
Hiernaast is aansturing van proces gerelateerde groepen, volgens een gedefinieerd programma 
mogelijk. Een volledig automatische besturing van de gehele installatie is niet voorzien. Dit 
betekent dat de installatie groepsgewijs, door het besturingssysteem vanuit de CCR opgestart, 
bedreven en gestopt kan warden. 

Bediening- en bewakingssystemen in de CCR 
De bediening- en bewakingsystemen zijn in staat de volgende taken te beheersen: 
• alle bedrijfstoestanden, alarm- en storingsmeldingen zijn op het beeldscherm zichtbaar; 
• alle alarm- en storingsmeldingen warden met een printer vastgelegd; 
• proces beeldvisualisatie en het weergeven van de actuele processituatie; 
• weergave van de actuele softwarestatus aan de operator; 
• bedienmogelijkheid van alle procesapparatuur enkelvoudig of op groepenniveau; 
• visualisatie van groepssturingen; 
• trendvolging van vrij programmeerbare procescomponenten; 
• kenmerken van installatiedelen door KKS; 
• het aanleveren van informatie aan een managementsysteem. 
Het systeem verzorgt de complete databewerking, signaalfuncties, sturing en bewaking van de 
installatie. Alie beveiligingschakelingen van installaties, zoals brandersturingen, 
ketelbeveiligingketens et cetera, die bij storingen niet mogen uitvallen , warden in een 'Fail Safe 
PLC' -configuratie opgebouwd. 
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Calamiteiten en storingen 

Essentiele onderdelen 
De volgende componenten zijn, zoals in tabellen 3 a t/m c hieronder beschreven, niet of 
gedeeltelijk redundant uitgevoerd, maar wel met voldoende reserve capaciteit: 
• De zuig/trek ventilator. De ventilator wordt continu gemonitoord (vibraties, temperatuur) om 

storing te voorkomen. Mocht er toch een storing optreden dan zal de installatie stopgezet 
worden. Wel is er een trudelmotor aanwezig, die aangesloten is op een nood dieselaggregaat. 
Hierdoor kunnen de aanwezige rookgassen nog de schoorsteen verlaten. 

• De warmtewisselaars in de SCR. Dit is een statische component welke gemonitoord wordt om 
verstoppingen te voorkomen . lndien het ontstaan van verstoppingen wordt gedetecteerd zal een 
stop gepland worden om de warmtewisselaars schoon te maken. Dit heeft geen invloed op de 
emissies. 

• Het vliegastransport bij het E-filter is gedeelteli jk niet redundant. Als een onderdeel van het 
vliegastransport kapot gaat, kan het E-filter uitgeschakeld worden om het onderdeel te 
repareren. Dit heeft, zoals eerder beschreven, geen effect op de emissies. Omdat voldoende 
reserveonderdelen in voorraad zijn, kan deze reparatie relatief snel uitgevoerd worden. 

• Het transport van gebruikte adsorbtiemiddelen (spent sorbent silo) is niet redundant, maar 
bestaat uit twee onafhankelijk systemen. In geval van storing kan een compartiment 
uitgeschakeld warden, hierbij wordt ook een deel van het doekenfilter afgeschakeld. Zoals 
beschreven heeft dit geen effect op de emissies. Omdat voldoende reserveonderdelen in 
voorraad zijn, kan deze reparatie relatief snel uitgevoerd worden . 

• De SCR is een statische component. Het belangrijkste risico op een storing is een verstopping. 
Het drukverschil wordt continu gemeten om ongeplande stops te voorkomen. In het geval het 
drukverschil toeneemt (start van een verstopping), kan de emissies nog steeds gecontroleerd 
warden en blijven de luchtemissies onder de grenswaarde. Een geplande stop wordt gebruikt om 
de SCR schoon te maken. De voorverwarmingssystemen van het doekenfilter en de SCR warden 
alleen gebruikt bij een koude start en zijn daarom niet redundant uitgevoerd. 

e De bicarbonaatsilo en buffertank zijn niet redundant. De silo heeft een capaciteit van 8 dagen 
normale bedrijfsvoering, en is uitgevoerd met een gewicht- en niveaumeter om een tekort aan 
natriumbicarbonaat te voorkomen. De buffertankcapaciteit is 500 kg (45 minuten). lndien de 
inlaat verstopt is kan de buffertank handmatig gevuld worden. Het injectiesysteem is redundant 
uitgevoerd en er wordt automatisch gewisseld tussen de twee systemen. Beide systemen kunnen 
onafhankelijk van elkaar gerepareerd warden, zonder dat het andere systeem stopgezet wordt. 
Omdat voldoende reserveonderdelen in voorraad zijn, kan een reparatie relatief snel uitgevoerd 
warden. 

• De ammoniakoplossing tank is niet redundant. De tank heeft een capaciteit van enkele weken 
normale bedrijfsvoering, en is uitgevoerd met een gewicht- en niveaumeter om een tekort aan 
ammoniakoplossing te voorkomen. 

• lnjectie van ammoniakoplossing. Alleen de pijpleiding is niet redundant, maar is gelast en op 
druk getest. De pompen zijn wel redundant. Omdat voldoende reserveonderdelen van de 
pompen in voorraad zijn, kan een reparatie relatief snel uitgevoerd warden. 

• Door middel van een onderhouds- en inspectieprogramma warden mogelijke storingen van 
(essentiele) onderdelen vroegtijdig ontdekt. Het onderhouds- en inspectieprogramma maakt 
deel uit van het veiligheidsbeheerssysteem. 

Storingen in de verbrandingsinstallatie I rookgasreiniging 
In de onderstaande tabellen 3 a t/m c, zi j n per onderdeel van de verbrandingsinstallatie resp . de 
rookgasreiniging weergegeven wat een storing aan een van de onderdelen voor een effect op de 
emissie naar de bodem, water, lucht of geluid heeft. 
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Tabet 3a: storingen in de verbrandingsinstallatie 
[.]ffil#f!flM ]$!.\ii.I i!1 
(Bunker)brand 

Bunkerkranen 

Afvaldosering (schuiven, 4 stuks) 

Verbra ndi ngsrooster 

Brand 

Storing aan de 

elektromotor, de 

De gehele installatie zal warden voorzien van een door de brandweer 

goedgekeurd brand bl us- en brandmeldsysteem . Een bijzonderheid van deze 

installatie is het risico op bunkerbrand. In een dergelijk geval zal de rook 

middels primaire luchtafzuiging voor het verbrandingsproces naar de ketel 

warden afgevoerd. Bij uitzonderlijke rookontwikkeling , die niet meer door 

de afzuiging af te voeren is, wordt de rook middels rookluiken in het dak 

afgevoerd. De bunkerbrand wordt middels een brandblussysteem geblust, 

smeulresten warden door de kranen direct in de ketel afgevoerd. Afhankelijk 

van de intensiteit van de bunkerbrand zal de installatie gecontroleerd uit 

bedrijf warden aenomen. 

De REC is uitgevoerd met twee bunkerkranen. Een bunkerkraan heeft 

voldoende capaciteit om de gehele productie te kunnen verzorgen. Voor het 

besturing of de hijskabels I verkleinen van de afvalstoffen is tijdelijk geen capaciteit. 

o.i.d. 

Storing aan de I De installatie zal gecontroleerd m.b.v. de opstook c.q. steunbranders uit 

elektromotor of een bedrijf genomen warden, indien dit niet binnen 1 uur te verhelpen is. 

lekkage van het 

hvdrau Ii sch svsteem 

Uitval hydraulisch systeem De toevoer aan afvalstoffen zal warden gestopt en de installatie zal 

waardoor het afval niet gecontroleerd uit bedrijf genomen warden, indien dit niet binnen 1 uur te 

meer over het rooster kan verhelpen is. 

warden aetransporteerd . 

Verbrandingslucht ventilatoren (2) I Uitval van de ventilatoren I Door de uitval van de ventilatoren zal de verbranding slecht aan verlopen en 

Ovenbemetseling 

Ontslakker 

Beschadiging van de 

bemetseling 

Verstopping van de 

ontslakker 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 

de temperatuur dalen tot onder 850 ' C. De REC is uitgerust met op aardgas 

werkende steunbranders, die voor zullen zorgen dat de installatie 

econtroleerd uit bedriif kan aaan. 

De ovenbemetseling wordt jaarlijks tweemaal ge'lnspecteerd en zo nodig 

gerepareerd. lndien delen van de bemetseling in de ontslakker terecht 

komen, dan zal de gehele installatie gecontroleerd uit bedrijf warden 

genomen ~~I eerst een inspectie/reparatie warden uitgevoerd 

lnstructie van de kraanmachinist, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat 

grove metalen delen de installatie warden ingebracht. Een evt. verstopping 

kan normaal gesproken tijdens bedrijf warden verholpen. Eventueel wordt de 

doorzetsnelheid van het rooster tijdelijk verlaagd 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid 

De ontslakker staat opgesteld op een 

vloeistofdichte vloer met een gesloten 

stuk bedrijfsriolering. Hierdoor zijn er 

geen emissies naar de bodem of water. 

Oak leidt dit niet tot extra 



Opstook c.q. steunbrander 

Stoomketel 

Voed ingswaterpomp 

Niet f unctioneren van een I De REC is uitgerust met twee opstook/steunbranders op aardgas (capaciteit 

brander totaa l 70 MW). De capaciteit van 1 brander (35 MW) is voldoende om de 

instal latie Clecontroleerd in en uit bedri if te kunnen nemen. 

Lekkage van de 

stoomketel 

Door middel van wanddikte metingen en jaarlijks tweemaal inspectie wordt 

dit zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast wordt continu de 

ketelwate rkwaliteit bewaakt. 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, w ater, lucht of geluid 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

maar wel zullen de luchtemissies 

gedurende maximaal 2 uur boven de 

lndien een stoompijp in de ketel knapt dan stijgt de temperatuur van de grenswaarden komen . 

Uitval voedingswater 

pomp 

rookgassen boven de 210°(. In dit geval is er sprake van een zeer Het effect wordt beschreven bij het 

uitzonderlijke noodsituatie en wordt het doekenfilter uit bedrijf genomen om doekenfilter. 

te voorkomen dat de doeken kapot gaa n. Tevens wordt gelijktijdig 

onmiddell ijk de gehele installatie uit bee rijf genomen en zal binnen maximaal 

2 uur uit bedrijf zijn. Op het moment dat het doekenfilter uitbedrijf genomen 

wordt, wordt ook de SCR uit bedrijf genomen om de katalysator te 

beschermen tegen een te hoae stofemissie. 

De REC is uitgevoerd met 2 voedingswaterpompen voor 100% en 1 

voedingswaterpomp voor 20% van de capaciteit . Hierdoor is tijdens bedrijf 

altijd vo ldoende capaciteit beschikbaar en kan 1 pomp gerepareerd c.q. 

onderhouden warden tiidens bedrijf. 

Geen effect op de emissie naar de 

bodem, water, lucht of geluid. 

Tabet Jb: storingen in de rookgasreiniging 

Elektrostatisch filter 

lnjectie natrium-bicarbonaat en 

actief kool 

E-filter function eert 
helemaal niet meer 

Geen injectie va n 
bicarbonaat en/of actief 
kool meer 
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lndien het E-filter in storing valt zal het verwijderingrendement dalen naar J Geen effect op emissies naar bodem, 

ca. 30%, waarna de rest van het stof zal worden afgevangen in het I wat er, lucht en ge luid . 

doekenfilter. Dat bij storing van het E-filter nog stof wordt afgevangen in het 

doekenfilter komt doordat de rookg assnelheid hier fors ver laagd wordt. 

Het E-filt er is als het ware de beschermin·;i van het doekenfilter en haalt de 

grot e stukken er uit. 

De bicarbonaat en actief kool injectie zijn beide volled ig dubbel uitgevoerd, 

waardoor in normaal bedrijf 1 lijn in bed 1·ijf is. Bij storing in deze lijn kan 

worden overgeschakeld op de reservelijn (stand-by) . 

Geen effect op emissies naar bodem, 

water, lucht en geluid. Tijdens 

overschakelen naar redundant systeem 

De benodigde reserve onderdelen voor reparatie van de lijn zijn op voorraad . I geen extra emissies door voldoende 

Hierdoor wordt de lijn snel gerepareerd, zodat deze weer stand-by staat. aanwezigheid van bicarbonaat en actief 

kool in het doekenfilter. 



Doekenfilter 

Alleen in het geval dat bij het verhelpen van de storing aan de ene lijn de 

andere lijn ook uitvalt is er kans op verhoogde luchtemissies. 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

maar we! zullen de luchtemissies 

gedurende maximaal 2 uur boven de 

grenswaarden komen. 

Stijgende trend in de 

stofemissie . Dit is als de 

Het doekenfilter is opgebouwd uit 8 (2 x 4) onafhankelijk van elkaar I Binnen de grenswaarde wordt reeds 

werkende compartimenten waarover de rookgassen worden verdeeld . Na het afgeschakeld, hierdoor treedt geen 

emissie boven 3 mg/Nm3 doekenfilter is meetapparatuur geplaatst die continu de stofemissie meet. 

komt. De normale Bij een stijgende stofemissie (3 mg/Nm') kunnen de compartimenten 1voor1 

stofemissie is lager dan 1,5 binnen een korte tijd uit bedrijf warden genomen. Wanneer de stofemissie 

mg/Nm3. daalt, betekent dit dat het slecht functionerende compartiment is 

afgeschakeld. De storing kan dan warden verholpen, waarna het 

compartiment weer in bedrijf kan warden genomen. 

Een of meer doeken zijn 

beschadigd. 

Rookgas temperatuur te 

hoog (> 210 °C)voor 

doekenfilter2 

De kans op een kapot doek is klein en kan met name bij de eerste opstart 

optreden. Tijdens bedrijfsvoering komt een kapot doek maximaal 2 keer per 

jaar voor. Het gevolg van een kapot doek zal een stijgende trend in de 

stofemissie zijn tot maximaal 3 mg/Nm'. Het kapotte doek kan eenvoudig 

met een plug dichtgemaakt warden . 

Het doorscheuren van een compleet doek is niet mogelijk door de wijze 

waarop de doeken zijn geproduceerd. Een kapot doek kenmerkt zich in 

grootte als een gaatje van een sigarettenpeuk. 

lndien een stoompijp in de ketel knapt dan zou de temperatuur van de 

rookgassen boven de 210°( kunnen stijgen. In dit geval is er sprake van een 

zeer uitzonderlijke noodsituatie en wordt de doekenfilter uit bedrijf 

genomen om te voorkomen dat de doeken kapot gaan en wordt gebruik 

gemaakt van de opstartleiding . Tevens wordt gelijktijdig onmiddellijk de 

gehele installatie uit bedrijf genomen en zal binnen maximaal 2 uur uit 

bedriif z.iin. Op het moment dat het doekenfilter uitbedrij f genomen wordt, 

effect op ten opzichte van de vergunde 

luchtemissie. De gehele installatie is 

binnen opgesteld, waardoor ook geen 

effect zal optreden naar de bodem, 

water of geluid. 

Binnen de grenswaarde wordt een 

compartiment afgeschakeld, hierdoor 

treedt geen effect op ten opzichte van 

de vergunde luchtemissie. De gehele 

installatie is binnen opgesteld, 

waardoor ook geen effect zal optreden 

naar de bodem, water of geluid. 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

maar wel zullen de luchtemissies 

gedurende maximaal 2 uur boven de 

grenswaarden komen. 

'Om het doekenfilter is een opstartleiding geplaatst. Deze opstartleiding wordt gebruikt tijdens opstarten. De verwarming van het doekenfilter vindt plaats door een pre heating ventilator en elektrische 
verwarmingselementen. Door deze voorverwarming wordt condensatie van water in de doeken voorkomen. Zodra de temperatuur van de rookgassen boven de 140°C is, warden de rookgassen (afkomstig 
van aardgasverbranding) door het doekenfilter geleid. Ter vergelijking, de derde lijn van Twence is op dezelfde manier gebouwd. 
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SCR katalysator 

lnjectie ammoniakoplossing 

Zu ig/trek vent ilator 
(ID-fa n) 

Algehele stroomstoring 

Verstopping of verlaagde 
activiteit van SCR 

Stof concentratie te hoog 
voorSCR3 

Geen injectie 
ammoniakoplossing 

Uitval ID-fan 

Uitval van de alle 

wordt ook de SCR uit bedrijf genomen om de katalysator te beschermen 

tegen te hoge stofemissie. 

De primaire en secundaire ucht ventilatoren worden meteen uitgeschakeld 

en a Ileen de trudelmotor van de ID-fan 2 orgt voor de afvoer van de 

rookgassen. 

De SCR reactor en katalysat.or zijn statiscne onderdelen. Verstopping of 

verlaagde activiteit van de katalysator zi: n de mogelijke oorzaken voor een 

uitval van de SCR. Om dit te voorkomen wordt continu het drukverschil voor 

en na de katalysator gemeten en wordt continu de ammoniak (NH3) emissie 

gemeten na de SCR. Dit is een langzaam proces en door de signalering kan 

op tijd worden ingegrepen en wordt voorkomen dat de emissiegrenswaarden 

worden overschreden. 

lnd ien de stofconcentratie voor de SCR te hoog is, wordt de SCR uit bedrijf 

genomen om de katalysato r te beschermen tegen te hoge stofemissie en 

I 
Geen effect op emissies naar bodem, 

water, lucht en geluid. 

Geen effect op bodem, water of geluid, 

maar wel zullen de luchtemissies 

wordt gebruik gemaakt van de opsta rtle iding. Op dat moment is de I gedurende maximaal 2 uur boven de 

installatie al in storing vanwege een te h :>ge stofemissie. De gehele installatie I grenswaarden zijn. 

wordt uit bedrilf aenomen en zal binnen maximaal 2 uur uit bedriif ziin. 

De pompen van ammoniakop lossing inje,:tie zijn dubbel uit gevoerd. In 

normaal bedrijf is daarvan een pomp in £ ebruik. In geval van storing schakel t 

de andere pomp bij. Dit kan daardoor hooguit een kort e piek in de NOx-

emissie veroorzaken. 

Het functioneren van de ID-fan wordt co11tinu bewaakt met sensoren voor 

trilling en temperatuur. De installatie is uitgevoerd met een reservemotor 

(trudelmotor) . De kans op uitval is daardoor heel klein . De gehele installatie 

dient dan wel uit bedrijf genomen te wo1·den en zal bi nnen maximaal 2 uur 

uit bedrijf zijn. De primaire en secundaire· lucht ventilat oren worden meteen 

uitgeschakeld en a Ileen de trudelmotor van de ID-fan zorgt voor de afvoer 

van de rookgassen. De rookgasreinigi ng is hierbij nog st eeds normaal in 

bedri if. 

Bij uitval van de installaties als gevolg van een stroomst oring zal een 

nooddiesel aaareaaat de vitale functies ondersteunen. De installatie aaat in 

l Geen effect op de emissie naar bodem, 

I 
wat er of geluid, ook de daggemiddelde 

grenswaarde voor NOx wordt niet 

overschreden. 

Geen effect op bodem, water of geluid , 

maar wel zullen de luchtemissies 

ged urende maximaal 2 uur boven de 

grenswaarden zijn. 

Geen effect op bodem of water. Ext ra 

geluidsemissie kan ontstaan doordat de 

3 Om de SCR een opstartleiding geplaatst om de SCR voor te wannen. De SCR gebruikt eerst elektri:iche verwanningselementen voor voorverwarming. Op bet moment clat stoom beschikbaar is, 
wordt met stoom de SCR op temperatuur gebracht 

"larlingen.aanvraag Wm.def (sept) 



~,.D 
'~l 

technische installaties 

Tabel Jc: Ongepjgn_d~ stop/ averige calamiteiten 
Ongeplande stop 

(Bunker) brand 

Uitval (trip) turbine WKC 

Rookontwikkeling en 
ongecontroleerde emissies 
naar de lucht 

Geen afname van stoorn 
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(@ 
nood bedrijf en wordt naar een veilige modus gebracht. Hiervoor zijn fail 

safe PLC (Programmable Logic Controller) systemen voorzien. De afvoer van 

overdruk aan stoom via het dak van het 

ketelhuis wordt afgeblazen. Ook zal de 

de rookgassen wordt gegarandeerd middels een trudelmotor (reserve motor) I luchtemissies gedurende maximaal 2 

op de zuig/trek ventilator. Hierdoor zal de installatie binnen maximaal 2 uur uur boven de grenswaarden zijn. 

uit bedrijf zijn en maximaal 2 uur niet voldoen aan de emissiegrenswaarden 

uit de milieuvergunning. 

Het risico op een ongeplande stop is lastig te definieren. Tijdens de risico Geen effect op bodem, water of geluid, 

analyse worden mogelijke storingen zo goed mogelijk geminimaliseerd door maar wel zullen de luchtemissies van 

de installatie uit te rusten met voldoende reserve capaciteit of redundantie HCI, HF en SO, gedurende maximaal 2 

van systemen. Ondanks deze maatregelen is de kans op een ongeplande stop uur boven de grenswaarden zijn. 

niet 0. Een ongeplande stop kan voorkomen als bijv. het redundantie systeem 

ook in storing gaat. Als worst case effect van een ongeplande stop worden 

dezelfde emissies als bij een algehele stroomstoring gehanteerd. 

Een voorbeeld van waarbij het redundante systeem ook in storing gaat is in Geen effect op bodem, water of geluid, 

het geval dat bij het verhelpen van de storing aan de ene bicar injectielijn de rnaar wel zullen de luchtemissies van 

andere bicar injectielijn ook uitvalt is er kans op verhoogde luchtemissies. Hg, D/F gedurende maximaal 2 uur 

boven de grenswaarden zijn. 

Een ander voorbeeld van waarbij het redundante systeem ook in storing gaat 

is in het geval dat bij het verhelpen van de storing aan de ene actieve kool 

injectielijn de andere actieve kool injectielijn ook uitvalt is er kans op 

verhooqde luchtemissies. 

De gehele installatie zal worden voorzien van een door de brandweer 

goedgekeurd brandblus- en brandmeldsysteem. Een bijzonderheid van deze 

installatie is het risico op bunkerbrand. In een dergelijk geval zal de rook 

middels primaire luchtafzuiging voor het verbrandingsproces naar de ketel 

worden afgevoerd. Bij uitzonderlijke rookontwikkeling , die niet meer door 

de afzuiging af te voeren is, wordt de rook rniddels rookluiken in het dak 

afgevoerd. De bunkerbrand wordt middels een brandblussysteem geblust, 

srneulresten worden door de kranen direct in de ketel afgevoerd. 

Bij het trippen van de turbine van de WKC komt de turbine abrupt tot 

Geen effect op bodem, water of geluid. 
Wei zullen gedurende de brand emissies 
naar lucht plaatsvinden . 

Geen effect op emissies naar bodem, 

water, lucht en geluid. 



(@ 
en overd ruk in de kete l stilstand. De turbine stop kleppen (TSV - turbine stop valves) komen dan 

I binnen 0, 1 seconde in actie wat verdere beschadiging van de turbine 

voorkomt. De kleppen zorgen er tevens voor dat de stoom direct naar de 

I 
condensor - in het condensorgebouw van de WKC - wordt geleid, waar het 

wordt omgezet in water. Uitstroom van stoom wordt hiermee voorkomen . 

Springtij Overstromen va n het De hoogst gemet en waterstand in de haven van Harlingen is 3,69 meter Omdat de REC 1,74 meter boven de 

terre in en laaggelegen boven NAP (1976) en het huidige peil van het maaiveld is 4,30m +NAP. Het hoogst gerneten waterstand ligt is het 

delen van de fab riek. bouwpeil wordt 5,SOm +NAP en de verharding komt te liggen op S,40m risico op overstroming nihil. Er zal 

+NAP. Dit betekent dat de REC 1,74 meter boven de hoogst gemeten daarom geen effect optreden op 

waterstand ligt en het risico voor veront1·einiging van de haven door emissies naar bodem, water lucht en 

overstroming van het terre in nihil is. geluid. 

Lekkage NH,OH tanks Ontsnappen van NH.OH Opslagvolume wordt dusdanig gekozen dat altijd een opvangbak (bassin) ter I Geen effect op emis~ies naar bodem, 

naar de omgeving, beschikking staat om inhoud van de lekkende tank in op te van gen. Het wat er, lucht en gelu1d. 

Evacuatie van gebouw bassin is af te dekken met schuim om verdamping naar omgeving te 

voorkomen. Calamiteiten bij het lossen van de ammoniakoplossing worden 

beperkt door een separate los locatie en bedieningsru imte. Lekkages worden 

voorkomen door het periodiek keuren van de slangen. Mocht onverhoeds 

lekkage optreden dan wordt het gemorste NH.OH opgevangen in een 

lekbak. 

Bij een defect onderdeel van de verbrandingsinstallatie of de rookgasreiniging wordt de i.1stallatie alleen uitgeschakeld als deze niet binnen vier uur kan 
worden hersteld en indien het defect leidt tot een ontoelaatbare emissie. Binnen een uur na het optreden van de storing wordt de afweging gemaakt 
tussen herstellen of gecontroleerd uit bedrij f nemen. Gecontroleerd uit bedrijf nemen duurt maximaal twee uur. Hierna is het afval op het rooster 
volledig opgebrand . Bij het stoppen van de installatie zorgen de opstookbranders ervoor dat de temperatuur boven minimaal 850° C gehouden wordt. In 
het luchtverspreidingsmodel is rekening gehouden met emissie tijdens de storingsuren. 
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Storingsuren 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (onder andere continue monitoring van diverse onderdelen) die 

de REC installeert valt niet uit te sluiten dat er sporadisch een storing zal optreden in de 
rookgasreiniger. Met storing wordt die situatie bedoeld waarin de rookgasreiniger niet (geheel) 
functioneert waardoor deels ongereinigde rookgassen geemitteerd kunnen warden. Een storing in de 
rookgasreiniging leidt pas tot een onacceptabele situatie indien de gestelde emissievoorschriften 

warden overschreden dan wel dreigen te warden overschreden. lndien dit het geval is zal de 
reststoffenenergiecentrale gecontroleerd uit bedrijf warden genomen. Storingen die binnen 4 uur 

door een reparatie kunnen warden hersteld, zullen dit niet tot gevolg hebben. Deze procedure is 
conform het Bva en volgens de 'beslisbomen storingen rookgasreiniging' (zie website lnfomil). 
Het aantal storingsuren dat wordt aangevraagd voor de REC is 60 uur per jaar op basis van de 

wettelijke norm die is neergelegd in het Bva. Hierdoor zal de REC per jaar maximaal 60 uur niet 
voldoen aan de luchtemissie grenswaarden. 
Deze max. 60 uur /jaar is inclusief de tijd dat de luchtemissie meetapparatuur uit bedrijf c.q. in 

storing is en de luchtemissies in principe wel binnen de luchtemissie grenswaarden zijn. 

Met deze emissies tijdens de storingsuren is rekening gehouden in de luchtverspreidings

berekeni ngen. 

Veiligheidsbeheerssysteem 

Voor de hele inrichting zal een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) warden opgesteld. 
In het VBS komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Risicobeheersing en inschatting 
• Werkvergunningsysteem 
• Procedures 
• Training 
• Management van veranderingen 
• Betrouwbaarheid van VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu) kritische systemen 
• Diensten van derden (werken met aannemers/contractors) 
• lnspectie en onderhoud 
• lnformatie en documentatie 
• Veiligheid en gezondheid van personeel 
• Ontwerp en constructie van installaties 
• lncidentrapportage, -analyse en follow-up 
• Voorbereiding op incidenten/hinder naar buiten. 

Voor wat onvoorziene gebeurtenissen betreft, bijvoorbeeld een bedrijfsstoring, wordt in het VBS 
vastgelegd hoe wordt gehandeld om bij onvoorziene omstandigheden: 

verwarring te voorkomen; 
tot een zo efficient mogelijke afhandeling te komen; 
de gevolgen van de calamiteit tot een minimum te beperken; 
een goede verzorging van eventuele gewonden te verzekeren; 
verdere ongevallen/schade te voorkomen. 
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14. Massa-, energie- en waterbalansen 

Gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten zijn hieronder de balansen weergegeven met de 
belangrijkste processtromen waarop het ontwerp van de installaties is gebaseerd. 

Massabalans op jaarbasis 

228.000 ton 
Afval- en ---.'li.i~i 

reststoffen 

Energiebalans 

Afvalstoffen 228.000 ton/jaar 

Rooster/ketel 

37.500 ton 
Bode mas 

Bodemas (2 MW) 

Rooster/kete! 
103MW 

Aardgas 5 miljoen Nm3/jaar (6 MW) 

Externe 
oververhitter 
(OV0)6 MW 

droog RGR 

550 m3 24% ammoniakoplossing 

150 ton Aktief kool 

2500 ton l atriumbicarbonaat 

Rookgasreiniging Gereinigde rookgassen 

2500ton 3200ton 
Vliegas RGR-residu 

Retourcondensaat (13 MW) 

Hogedruk stoom 460 °C/87 bar (109 MW) 
1---------------.t Turbine/generator 

Elektriciteit (16 MW) 

Rookgassen 205.000 Nm3Ju, 130 ·c (8 MW) 

Toelichting bij bovenstaande energiebalans: De input van de ketel bestaat uit twee stromen: 
• Verbranding van afvalstoffen, 228.000 ton/jaar met een gemiddelde verbrandingswaarde 

van 13 GJ/ton, het vermogen van de ketel is 103 MW; 

Levering 
stoom/warmte (80 

MW) 

• Aardgas voor de oververhitting van de stoom van 420°C naar 460 °C, de warmteinhoud van 
de stoom wordt daarmee met 6 MW verhoogd. 

De output van de ketel bestaat uit de volgende stromen: 
• Energieverlies in de vorm van gebluste bodemas 
• Energie verlies in de vorm van warmteverlies door de rookgassen 
• de levering van hoge druk stoom (87 bar, en 460 °C) met een maximale warmte inhoud van 

109 MW; Deze hoge druk stoom wordt geleverd aan een bestaande Warmte Kracht centrale 
(WKC). In de WKC wordt met een turbine I generator de volgende output geleverd: 

o 16 MW elektricteit 
o Maximaal 80 MW lage druk stoom (ca 6 bar) 
o Maximaal 13 MW restwarmte welke wordt teruggevoerd naar de ketel 
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Hierbij moet warden benadruk dat de output van 80 MW lage druk stoom en de output van 13 MW 
restwarmte maxima bedragen en de getallen van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer de output lage 
druk stoom omhoog gaat, wordt de output restwarmte lager en andersom. Omdat deze getallen in 
de balans maxima bedragen is de totale som aan input en output niet gelijk. 

Waterbalans 

Oppervlakte
water 

12.250 m2 

dakvlak 

32.500 m2 

verhard 
oppervlak 

minimaal 3.000 m3/jaar 

8.000 m3/jaar 

21.000 m3/jaar 

Schoon water 
buffer 

Bedrijfswater 
buffer 

Bluswatervoorzieningen 
en overstort naar RWA-riool bij stilstand 

Overstort naar DWA-riool bij stilstand 

32.000 m3/jaar 

Ontslakker 
(afkoelen 
bodemas) 

De voorgenomen activiteit gaat uit van een droog rookgasreinigingprincipe, waarbij geen 
procesafvalwater zal behoeven te warden geloosd. Daarnaast wordt in de ontslakker van de 
installatie voor het blussen van de bodemas water verbruikt. Dit water is hoofdzakelijk afkomstig 
van de dakvlakken en de verharde terreingedeelten. In de omstandigheid dat te weinig hemelwater 
voorradig is, zal gebruikt warden gemaakt van de bestaande oppervlaktewatervoorziening op het 
industrieterrein. Een en ander is in het bovenstaande blokschema weergegeven. 

15. Emissies en emissiebeperkende maatregelen 

In de volgende tabel zijn de milieuaspecten van de REC per compartiment beschreven. Zie 
onderstaande tabel voor nadere toelichting en verwijzing. 

Tabel 5: Milieuaspecten REC 

Milieu-aspect Emissie 

Lucht Emissies via de rookgassen (schoorsteen) 

Opslaghal (geur I diffuse stofemissies) 

Minimalisatie emissie van opslag/verlading vliegassen 

Geluid Extra geluidbronnen 

Bodem en grondwater Beschrij ving maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen 

Water lnname water voor RGR 

(additionele) lazing relatief schone bedrij fswaterstromen 

Energie Levering stoom aan WKC 

Veiligheid Risico's en preventieve maatregelen 

Grondstoffen I Hulpstoffen Vooral voor RGR 

Rest- en afvalstoffen Bodem- en ketelas 

Vliegas en RGR-residu 

Verkeer en vervoer Aanvoer afvalstoffen over de weg en het water 

Afvoer reststoffen over de weg en het water 

REC Harlingen.aanvraag Wm .def (sept) 



In hiernavolgende wordt een eerste beschrijving van de verwachte emissies en van de daarmee 
samenhangende milieugevolgen . 

Emissies van chemische componenten 
De REC zal leiden tot schoorsteenemissies, die door toepassing van een uitgebreid systeem van 
rookgasreiniging (RGR) zoveel mogelijk zullen warden beperkt. In onderstaande tabel is een 
overzicht gegeven van de aangehouden grenswaarden ten aanzien van de schoorsteenemissies. 

Tabet 6: Overzicht daggemidde/de schoorsteenemissies REC (in ffi!SI Nm3 bij 11 % 0 2) 

~omponent Aangevraagde vergunningwaarden 

Daggemiddelde Jaargemiddelde Jaargemiddelde 

Emissieconcentratie Emissieconcentr Emissieconcentr 

Tijdens 1 ste jaar en a tie a tie 

daarna Na 1ste jaar Tijdens 1 ste jaar 

(mg/Nm3)1 (mg/Nm3)3 (mg/Nm 3
)
4 

Stof (PM10)* <5 0,5-1,5 3 
Zoutzuur (HCl) <8 1-5 8 
Waterstoffluoride (HF) <1 0, 1-0,2 0,8 
Zwaveldioxide (S02) <40 5-10 25 
Stikstofoxiden (NOx) <70 <60 60 
Ammoniak (NH3) <5 <3 3 
Koolmonoxide (CO) <30 15-30 30 
Koolwaterstoffen (CxHy) <10 0,5-5 5 
Kwik (Hg) <0,02 <0,005 0,01 
Cadmium +Thallium (Cd en Tl) <0,005 <0,002 0,002 
Som zware metalen2 <0,2 <0,05 0, 1 
Dioxinen /furanen <O, 1 ng TEQ/Nm3 <0,01 ng 0,02 ng TEQ/Nm3 

TEQ/Nm3 

. ~ .. 
1 U1tgedrukt als mg/Nm bTJ 11 % zuurstof en droog en als daggem1ddelde m.u.v. st1kstofox1den 
(NOx), dit is het maandgemiddelde. 
2 Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, load mangaan, nikkel en vanadium(Sb, As, Cr, 

Co, Cu, Pb, Mn, Ni en V) 
3 Aan de bovengrens van de jaargemiddelde streefwaarden zal vanaf 1 jaar na inbedrijfstelling 

warden voldaan. 
4 De jaargemiddelde grenswaarden warden aangevraagd vanaf inbedrijfstelling van de installatie 

tot 1 jaar na inbedrijfstelling. 
* PM2, 5 is een onderdeel van PM10 

Geur 
De afvalbunker is gesitueerd in een gesloten overslaghal, waarin het rolhek zal openstaan in de 
periode dater aanvoer is (dagperiode). 
Het oppervlak van de bunker in de overslaghal is 16,5 x 40 meter= 660 m2

• De gemiddelde 
geurconcentratie van de lucht boven het afval in de bunker is 3000 ge/m3 (gemeten door W+B in 
november 2006 op Ecopark De Wierde). In de normale bedrijfstoestand (min. 8000 uur) wordt de 
lucht in de hal afgezogen om te warden benut als verbrandingslucht, hierdoor wordt voorkomen dat 
de geur van het afval naar buiten wordt geemitteerd. Bij stilstand van de installatie (700 uur) is er 
sprake van een stationaire situatie, waarbij middels natuurlijke trek via het dichtgemaakte rolhek 
enige geuremissie kan ontstaan. 

Bij de bodemasopslag (vers product) is sprake van een zekere emissie: overeenkomstig het MER van 
Twence (zie hierboven) wordt voor de bodemasopslag bij de REC een waarde van 40 miljoen ge/uur 
aangehouden (2 geureenheden zijn gelijk aan 1 ouE). Bodemas dat uit de oven komt heeft een 
hogere geuremissie doordat dit materiaal nog niet voor de volte 100% is geoxideerd. Onder invloed 
van de buitenlucht vindt na-oxidatie plaats, waardoor de geuremissie in de loop van de tijd (weken) 
lager wordt. 
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Diffuse emissies van stof 
Naast de emissie van fijn stof (PM10 ) uit de schoorsteen kan bij de opslag en verlading van de 
bodemas diffuse emissies van stof ontstaan. Deze stofemissies zullen warden voorkomen door de 
bodemas in vakken op te slaan en zo nodig te bevochtigen , voordat de bodemas wordt verladen. De 
bodemas die buiten wordt opgeslagen wordt afgedekt met korstvormer. 

Afwijkende bedrijfsomstandigheden 
In tabel 3 warden de mogelijke afwijkende bedrijfsomstandigheden benoemd en warden de 
beheersmaatregelen toegelicht. 

Geluid 
Met de nieuwe installatie zal ook een aantal nieuwe, additionele geluidbronnen samenhangen. 
Door de toepassing van BBT wordt verwacht dat de geluiduitstraling naar de omgeving echter 
relatief beperkt zal zijn. Zo is het gebouw opgebouwd uit een betonnen fundatie en vloer met 
daarboven een stalen constructie en een ge"isoleerde dubbele aluminiumbeplating. 

Tabel 7: De belangrijkste stationaire/vaste bronnen 
Bronvermogen 

Geluidsbronnen REC" 
Lw [dB(A)] 

Shredder 71-74 

Bunker 71-74 

Ketelhuis 71-75 

Rookgasreiniger 71-90 
Behandeling en afvoer van 72-94 
residuen 

• Afhankelijk van rich ting en gecorrigeerd voor bedrijfsduur. 

Tabet 8: De geluidsbronnen a.g.v. transport en de handling van afvalstoffen op het terrein 

Geluidsbronnen 
Geluidvermogen 
LAr,L T[dB(A)] 

Personenwagen rijden 95 

Vrachtwagen 103 

Dumper 104 

Transportband 85 

Scheepsaggregaat 90 

Reachstacker 103 

Wisselen/plaatsen container 105 

Koppelen I ontkoppelen 105 

Schoo rs teen 91 

Shovel laden 105 

Storten bodemas 102 

Stangenzeef 95 

Bodem en grondwater 
De installatie wordt met de vereiste bodembeschermende voorzieningen uitgerust, conform 
Nationale Richtlijn Bodembeschermende voorzieningen (NRB), categorie A, waardoor sprake is van 
een verwaarloosbaar risico op verontreiniging van bodem en grondwater (zie bijlage 14 voor het 
Bodemrisicodocument). Daarnaast is een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 13). 

Oppervlaktewater 
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De procesvoering van de REC omvat alleen droge technieken, waarbij geen verontreinigd 
procesafvalwater ontstaat. 

De hoogst gemeten waterstand in de haven van Harlingen is 3,69 meter boven NAP (1976) en het 
huidige peil van het maaiveld is 4,30m +NAP. Het bouwpeil wordt 5,50m +NAP en de verharding 
komt te liggen op 5,40m +NAP. Dit betekent dat de REC 1,74 meter boven de hoogst gemeten 
waterstand ligt en het risico voor verontreiniging van de haven door overstroming van het terrein 
nihil is. 

Het hemelwater van de wegen en opslagterreinen op het gehele terrein wordt opgevangen in de 
terreinriolering en afgevoerd naar de bedrijfswaterbuffer (1500 m3 

). Dit water wordt benut als 
bluswater voor de verbrandingsslak. De jaarlijkse hoeveelheid hemelwater is normaal gesproken 
onvoldoende en wordt aangevuld uit de bestaande oppervlaktewaterleiding uit het van 
Harinxmakanaal. Oak eventueel bluswater wordt op dezelfde manier opgevangen en hergebruikt. 
Op deze wijze wordt in de normale bedrijfstoestand geen bedrijfswater geloosd. In het geval van de 
jaarlijkse onderhoudsperiode van 2 - 3 weken zal wel bedrijfswater geloosd kunnen warden e.e.a. is 
dan afhankelijk van de dan heersende weersomstandigheden. 

De bodemas kan zowel per as als over water warden afgevoerd. Om verstuiving van de bodemas te 
voorkomen zal middels een sproei-installatie warden gezorgd dat het materiaal tijdens opslag en 
verlading voldoende vochtig zal zijn. De afvoer per as zorgt niet voor een extra risico op 
verontreiniging door de opvang van het hemelwater op de overslagplaats naar de 
bedrijfswaterbuffer. Bij de afvoer van de bodemas over het water zullen voorzieningen worden 
getroffen ter plaatse van het schip in de vorm van een bunker met afvoerband waaraan de slurf tot 
in het ruim zal reiken en een morsschot tussen de kade en het schip. Hierdoor wordt het risico op 
verontreiniging v(tn het oppervlaktewater ter plaatse voorkomen. 

Energie 
De stoom die in de ketel wordt opgewekt zal geleverd warden aan de bestaande turbine van WKC. 
In de WKC vindt omzetting plaats naar elektriciteit en lage druk stoom. Deze lage druk stroom 
wordt afgenomen door Frisia Zout en eventueel derden. 

Energieredenement o.b.v BREF-WI punt 61 
Input REC: 13 GJ/ton of 3,33 MWh/ton 
Output REC: Elektriciteit (16 MW x 8000 uur) I 228.000 ton= 0,56 MWh/ton 

Warmte 1.843.200 GJ of 512.000 MWh I 228.000 = 2,25 MWh/ton 
Output totaal : 2,81 MWh/ton 

Energie efficientie: (2,81 /3,33) * 100% == 84% 

Ketelrendement o.b.v. BREF-WI punt 26 
De netto output van de ketel is bij de maximale doorzet 94,8 MWth (maximaal) bij een schone ketel 

en 90, 1 MWth (minimaal) bij een vervuilde ketel. 
De input is 103 MWth (komt overeen met 2. 964.000 GJ) aan afvalstoffen en 6 MWth aan aardgas 
voor de externe oververhitter. 

Het ketelrendement komt daarmee op (94,8/(103 + 6)) * 100% == 87,0% bij een schone ketel en 
(90, 1 I (103 + 6)) * 100% == 82, 7% bij een vervuilde ketel. 

Externe veiligheid 
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Voor de REC zal waar nodig worden gekozen voor explosieveilige apparatuur en relatief veilige 
hulpstoffen zoals ammoniakoplossing (i.p .v. ammoniak). Daarnaast zullen specifieke gedragsregels 
of organisatorische aanpassingen worden doorgevoerd en zullen voldoende blusmiddelen of -
installaties worden geplaatst, die jaarlijks zullen worden gekeurd conform wettelijke voorschriften. 
In het kader van de detailengineering zal een nadere risico-analyse (z.g. HAZOP) en daarmee 
samenhangend pakket aan preventieve, preparatieve en mitigerende maatregelen worden 
uitgewerkt. Gezien de aard van de te be-/verwerken afvalstoffen en hulpstoffen en voornoemde, 
preventieve en mitigerende maatregelen worden geen specifieke risico's op het gebied van externe 
veiligheid verwacht. 

De belangrijkste risicofactor voor externe veiligheid vormen het verbrandingsproces en potentiele 
calamiteiten daarmee alsmede brand in de bunker (bunkerbrand). E.e.a. wordt bevestigd door een 
analyse door SAVE (zie bijlage 18); Hierin wordt tevens nog opgemerkt dat geen sprake is van 
cumulatie van risico's naar de overige bedrijven. 

Als hulpstoffen zullen natriumbicarbonaat, actief kool en ammoniakoplossing worden gebruikt. Dit 
zijn alle niet-explosieve of licht-ontvlambare producten. Actief kool is opgeslagen in een gefaarde 
silo. Hiermee wordt vonkvorming voorkomen. De silo is geplaatst in het rookgasreinigingsgebouw 
waar de temperatuur veel lager is dan de zelfontbrandingstemperatuur (260 °C) van actief kool. In 
de overslaghal bij de bunker warden ten minste twee brandblusmonitoren opgesteld. Voor deze 
toepassing wordt een AFFF-installatie ge·installeerd, e.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de 
brandweer. De inzet van AFFF maakt het mogelijk om vaste stoffen branden, zoals een 
bunkerbrand, op adequate wijze te bestrijden: toevoeging van een schuimvormend middel (AFFF, 
Aqueous Film Forming Foam) aan water zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de bluscapaciteit 
op vaste stof branden omdat hierdoor de oppervlaktespanning van het water omlaag wordt 
gebracht. De blusstof kan hierdoor beter in de kern van de brand doordringen. Bovendien 
produceert dit zogenaamde filmvormend schuim een waterfilm over een brandende, niet in water 
oplosbare vloeistof waardoor uitdamping hiervan wordt voorkomen en de brand wordt gedoofd. 
Herontsteking is nagenoeg niet mogelijk. 

Eind- en restproducten 
Ten gevolge van de REC-installatie zal 37.500 t/j bodemas; gelet op de samenstelling van de 
ingaande brandstof wordt verwacht dat sprake is van een relatief schone stroom die zonder meer 
kan warden hergebruikt. De bodemas zal elders (buiten de inrichting) worden opgewerkt tot een 
bouwstof niet-zijnde grond, die in werken nuttig kan worden toegepast. 
Daarnaast zal ca. 2.500 t/j E-vliegas vrijkomen, die naar verwachting ook naar de bouw en/of 
civiele industrie afgezet zal kunnen worden (bijv. de productie van asfalt). 
Het residu van de RGR (ca. 3.200 ton/jaar) zal als (gevaarlijk) afval moeten worden afgevoerd voor 
definitieve verwijdering. 

Verkeer 

Omdat vervoer over water wellicht niet direct zal kunnen plaatsvinden worden er voor verkeer twee 
scenario's aangehouden: 

Scenario A (geen vervoer over water) 

Bij 100% aanvoer over de weg (228 .000 ton afvalstoffen alle grand- en hulpstoffen) warden 
gemiddeld 48 vrachtauto's per dag verwacht en voor de aan- en afvoer van de hulp- en reststoffen 7 
vrachtauto's per dag. Daarnaast warden er gemiddeld 34 personenauto's per dag verwacht 
(personeel en bezoekers). 

Scenario B (inclusief vervoer over water) 
Bij 50% aanvoer over water !open de aantallen vrachtauto's terug naar 24 stuks per dag. Daarvoor in 
de plaats komt er wel gemiddeld 1 schip per dag erbij. Bij de afvoer van bodemas over water loopt 
het aantal vrachtauto's per dag voor de afvoer terug naar 2 per dag. Daarvoor in de plaats zullen 
gemiddeld 2 schepen per week de afvoer van bodemas verzorgen. 

Landschappelijke inpasbaarheid 
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De REC zal worden opgericht op een bestaand industrieterrein, dat direct grenst aan een speciale 
beschermingszone c.q. de Waddenzee. Ook om die reden is de landschappeli jke inpasbaarheid (van 
gebouwen en hoge objecten, zoals de schoorsteen) nader beoordeeld en ervoor gekozen een met de 
directe omgeving vergelijkbare hoogte aan te houden en de schoorsteen te plaatsen in lijn met de 
bestaande windmolens langs de Lange Lijnbaan. 

Mi/ieu-aspecten tijdens de bouw 
De mogelijke directe milieu-effecten van de bouw van de REC (tijdsduur circa 1,5-2 jaar) zijn als 
volgt onder te verdelen. 

Onttrekking van grondwater 
Tijdens de bouw van de verschillende funderingen van gebouwen en installaties moet grondwater 
worden onttrokken (bronnering) . Verwacht wordt dat deze onttrekking minder dan 50.000 m3 

bedraagt en korter duurt dan 6 maanden. 

Geluidsproductie 
De geluidsemissies tijdens de bouw (ten gevolge van heien en montage) zullen vergelijkbaar zijn aan 
die bij de bouw van kleine industriele bedrijven. Tijdens het zogenaamde uitblazen van de ketel 
kan de geluidsproductie tijdelijk hoger zijn. 

Energieverbrui k 
Tijdens de bouw wordt energie verbruikt door het bouwverkeer en -apparatuur alsmede het 
proefdraaien van de diverse installatieonderdelen. Dit verbruik is gering en (veel) lager dat het 
verbruik tijdens normaal bedrijf. 

Positieve rnilieu-uspecien 
De belangrijkste positieve milieuaspecten kunnen warden onderverdeeld in: 

1. Minder storten van brandbaar afval in Nederland; 
Op dit moment is in Nederland een tekort aan verwerl<ingscapaciteit voor brandbaar afval van 
meer dan 2 miljoen ton (bron: SenterNovem). Dit initiatief is goed voor een reductie van ca. 
10% aan nu nog te storten brandbaar afval in Nederland. 

2. Het vermijden van het verbruik aan fossiele brandstoffen ; 
De bestaande WKC wordt nu gestookt op aardgas (fossiele brandstof, dus bijdrage aan 
broeikaseffect) en heeft een maximaal jaarverbruik van 75 miljoen Nm3 I jaar. Door de 
levering van met afval en reststoffen geproduceerde stoom wordt het aardgasverbruik met 
ca. 90% gereduceerd. 

3. Bijdrage aan lagere C02-emissie in Nederland; 
Met de verbranding van aardgas wordt C02 geemitteerd naar de lucht. Op basis van het 
huidige allocatieplan op grond van het Kyoto-protocol heeft de WKC 154.000 ton aan COr 
emissierechten. Bij een reductie van 90% op het aardgasverbruik wordt 140.000 ton minder 
C02 van fossiele oorsprong geemitteerd (brandbaar afval bestaat uit ca. 50% biomassa, dus ca . 
70.000 ton daarvan is afkomstig van biomassa). 
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Bijlage 6: Toetsing aan IPPC 
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BIJLAGE 6: Toetsing REC aan het IPPC criterium Best Bestaande Techniek overeenkomstig BREF's 

IPPC - BAT Afvalverbranding ( '0812006) Omrin - REC (Harlingen) opmerking 

Algemeen 
1 afstemmen ontwerp op afvalkarakteristiek ! Het stookdiagram is afgestemd op de gemiddelde 

verbrandingswaarde (13 MJ) van de in te zetten afval- en 

reststoff en. 

2 good house keeping site ! Voor de locatie wordt een onderhoudsplan en een 

terreinreglement opgesteld. 

3 onderhoud en inspectie installatie f Het onderhoudsplan voor de installatie bestaat uit: 
- dagelijks onderhoud; 
- periodiek onderhoud; 
- keuring en inspectie van onderdelen. 

4 controle en sturing afvalsamenstelling f Afval samenstelling ·is voor een groot deel al bekend 
doordat dit eerder al is geaccepteerd t.b. v. de 
scheidingsinstallatie, verder worden de aangevoerde 

vrachten volgens het AV-beleid geaccepteerd (zie 
AV/AO-IC ) 

5 opslag op gesLoten vloer met drainagesysteem voor ! Het afvaL wordt ontvangen in een gesLoten haL met een 
percoLaat betonnen bunker, zodat geen percolaat ontstaat . 

6 beperking opsLagtermijn afvaL f De capaciteit van de bunker is geschikt voor maximaaL 5 

dagen. 

7 geurbeperking door afzuiging/behandeLing Lucht en ! De Lucht in de ontvangsthaL wordt afgezogen , waardoor 
beperking opsLagduur een Lichte onderdruk ontstaat en wordt benut aLs 

verbrandingslucht 

8 scheiding soorten afvalstoffen naar risico's e.d. f Gevaarlijk afvaL en afvaL met bijzondere risico's 
(ontpLofbaar, radio-actief e.d.) wordt niet geaccepteerd, 

de afvaLstoffen die wel worden geaccepteerd kunnen bij 
eLkaar worden opgesLagen in de bunker. 

9 identificatie van afval in containers f Alle vrachten worden bij binnenkomst ingewogen en 

geregistreerd o.b.v. de informatie op het 
omschrijvingsformulier. 
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10 brandmelding + blusapparatuur bij opslag en f De installatie zal voldoen aan de eisen van de brandweer 
voorbehandeling, oventrechter, doeken- en AK- en dit betekent dat waar nodig voorzieningen zullen 
filter(s) warden geplaatst. 

11 mengen c.q. homogenisatie afval f De kraanmachinist verzorgt het eventuele verkleinen van 
het afval en maakt een voorraad brandstof middels 
intensief mengen van de aanvoer. 

12 voor zover praktisch mogelijk, afscheiding ferro- en f De afscheiding van ferro en non-ferro vindt plaats in de 
non-ferro metalen v66r verbranding bestaande scheidingsinstallaties van Omrin. Extern 

aangevoerd afval wordt achteraf ontdaan van ferro en 
non-ferro metalen. 

13 voorzieningen (monitors o. i.d.) voor controle f De installatie wordt voorzien van de nodige camera's en 
bunker(s) en laadruimten door operator(s) monitoren t.b.v. de bewaking van het proces door de 

operators 

14 voorkomen ongecontroleerde luchtinlaat via opslag f De kraanmachinist zorgt er ten allen tijde voor dat de 
en laadruimtes trechter van de verbrandingskamer gevuld is en de 

afvoer van bodemas geschiedt d.m.v. een watergevulde 

kamer, waardoor dit wordt voorkomen. 

Algemeen: oven en ketel 
15 computermodel voor optimalisatie (a) (geometrie) f Computer simulatie maakt deel uit van ontwerptraject 

oven en ketel, (b) verbrandingslucht en (c) injectie en toont de minimale 2 seconden verblijftijd van de 
bij SNCR rookgassen op 850 graden niveau aan. SNCR is niet van 

toepassing. 

16 voorkom ongeplande shutdown f Optimaal ketel ontwerp, continue proces bewaking, 
evaluatie mogelijkheden van proces data 

17 identificatie kritische verbrandingsparameters + f Verbrandingsproces sturing vind geheel plaats middel 
automatisch systeem voor sturing e.d. computer programma's 

18 sturing en controle op 0 2, T, verbli jftijd en f 02 concentratie is een stuurparameter in het 
menging, gericht op constante en zo laag mogelijke verbrandingsproces wordt continue gemeten en 
luchtemissies gestuurd, referentie metingen in keteldak ter controle 

van 850 graden niveau 
19 verbrandingstemperaturen e.d. : zie specifieke BAT f Verbrandingstemperaturen zoals gedefinieerd in BAT zijn 

ontwero parameters van installatie 
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20 voorverwarming primaire en secundai re lucht bij f De restwarmte van de roosterkoeling wordt benut als 
laag calorisch afval, door benutting restwarmte voor-warm medium van de verbrandingslucht 

21 gebruik st eunbranders f Aparte steunbranders warden niet gei"nstalleerd, de 
opstookbranders, die nodig zijn om de installatie op 850 
graden Celcius te brengen voordat brandstof toegevoerd 

mag warden, nemen indien nodig deze functie over. De 
stookwaarde van de aangevoerde afval- en reststoffen 

voorziet normaal gesproken in voldoende vermogen 

22 sturing warmteretentie in oven f Middels keramische tegels en vuurvaste bemetseling 
wordt de warmte retentie optimaal gemaakt om droging 

en ontgassing van de brandstof maximum mogelijk te 

maken 

23 oven ontwerp, gericht op lage gassnelheden en f Middel "Fluid Dynamics Diagram" is dit ontwerp tot 
lange gasverblijftijd stand gekomen 

24 bij vergassing en pyrolyse, aanvullende eisen nvt 

25 voorkomen 'plakkerig' as en slak door ketelontwerp f Optimale proces beheersing middels computer sturing, 
sturing en aanpassingen van stookparameters middel real 

time proces metingen. Hangende pijp bundels met klop 
installatie om vervuiling te kunnen verwijderen 

26 optimalisatie energie-efficiency en -terugwinning: f Gekozen stoom parameters en gas uitlaat temperatuur, 
• beperking warmteverlies na verlaten ECO, geven hoog energetisch rendement . 
• thermische conversie van ketel > 60-90% Verder is terugwinning van warmte middels een tweede 

ECO in de RGR voorzien. 
De netto output van de ketel is bij de maximale doorzet 
94,8 MWth (maximaal) bi j een schone ketel en 90, 1 
MWth (minimaal) bij een vervuilde ketel. 
De input is 103 MWth (komt overeen met 2. 964.000 GJ) 
aan afvalstoffen en 6 MWth aan aardgas voor de externe 
oververhitter. 

Het ketelrendement komt daarmee op (94,8/(103 + 6)) * 

100% ::::: 87 ,0% bij een schone ketel en (90, 1 I (103 + 6)) * 

100% ::::: 82,7% bii een vervuilde ketel. 
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27 afsluiten contracten met grate afnemers van J Levering van stoom/warmte aan Frisia Zout 
restwarmte I stoom indampinstallatie is contractueel vastgelegd. 

28 locatie van nieuwe installaties, gericht op J Positionering van REC zo dicht als technisch mogelijk bij 
maximalisatie energetisch rendement de warmte vrager(s). Locatiekeuze voor Harlingen is 
(stadsverwarming, industriele doeleinden) hiermede op gebaseerd. 

29 indien elektriciteit wordt geproduceerd: speciale J Gekozen stoomparameters zijn de maximaal mogelijke, 
ketelvoorzieningen gericht op hogere zonder de bedrijfszekerheid negatief te bei·nvloeden, 
stoomparameters i.e. elektriciteitsproductie parameters, om een zo hoog mogelijke bedrijfzekerheid 

te garanderen. Drumdruk 87 bar en stoomtemperatuur 
uitlaat externe oververhitter 460 ° C. 

30 afstemming turbine op ketelontwerp en J Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande turbine van 
bedrijfsvoering de bestaande WKC op het industrieterrein. 

31 indien elektriciteitsproductie > warmtegebruik: J De bestaande turbine wordt gebruikt als reduceer, na de 
zoveel mogelijk verlagen condensatie druk uitlaat van de turbine wordt de lage druk (LD) -stoom 

gebruik voor procesdoeleinden (Frisia) 

32 beperking energiebehoefte installatie (toepassing J Condensaat voorwarming gebeurt grotendeels door de 
warmtewisselaars e.d.) installatie van de tweede ECO in de RGR. 

Uitlaat stoom van de stoom aangedreven voedingwater-
pomp wordt gebruikt voor verwarming van de ontgasser 

33 afstemming keuze koelsysteem op lokale J De condensor wordt gekoeld met het aanwezige 
omstandigheden zeewater (bestaande situatie), intercool systeem in 

ontwerp voor koeling van turbine smeerolie 
34 reiniging (on- en off line) van ketel ter beperking J Continue reiniging is voorzien middels kloppers en 

stofophoping waterreiniging in de tweede en derde trek. Keuze van 
ruime volumes van keteltrechters en continue afvoer 
middels ruim bemeten afvoersystemen 

Algemeen: RGR 
35 toepassing RGR, afgestemd op volgende emissies J Ontwerpcriteria voor RGR zijn vigerende BVA normen en 

(zie tabel 5.2) BAT-WI. De gepresenteerde waarden zijn 
verwachtingswaarden op basis van de BBT 
uitgangspunten. 
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36 bij RGR-keuze: houd rekening met: ! RGR ontwerp houdt optimaal rekening met hergebruik 

• algemene ontwerp-parameters/ criteria; van reststoffen uit reiniging en maakt gebruik van 
• energiegebruik/ -behoefte; restwarmte middels condensaat voorwarming 
• compatibiliteit bij her-ontwerp bestaande 

installatie. 

37 RGR: verschillen tussen nat!droog/semi-droog (zie ! Zie samenvatting Milieu Effect Rapport (Bijlage 25). 

BREF pag. 433) 
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parameter 

~tof 

HCI 

HF 

~02 

IN02 
• bij SCR 

• zonder SCR 

CxHy 

co 
Hg 
Cd+TI 

overige zw. met 
PCDD/PCDF I 

NH3 

bem:o(a)pyreen 

PCB 

PAK 
N20 

1 

BAT- WI (Final auonstus 2006) 
steekmonster halfuurs11:emiddelde d3.!1:11:emiddelde 

1-20 1-5 

1-50 1-8 

<2 <I 

1-150 1-40 

40-300 40-100 

30-350 120-180 

1-20 1-10 

50-100 5-30 

0.05 0,001-0,03 0,001-0,02 

0,005-0,05 

0,005-0,5 

0,01-0,1 

< 10 1-10 < 10 

* * * 
* * * 
* * * 
** ** ** 

. ngTEC/Nm3 

* zelfde technieken als voor PCDD/PCDF 

Tabel: Emissie-eisen Lucht verbrandingsinstallaties (in mg/Nm3
) 
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fOmrin -REC BarliOf'eo ( 
narameter steekmonster halfi.mrsgemiddelde daggemiddelde jaargemiddelde 

lstof 5 5 3 

HCI 20 8 8 

HF <2 1 0.8 

S02 40 40 25 

N02 

< 100 70 60 

CxHy 10 10 5 

co 30 30 30 

J-Ig 0 .05 0 .05 0.02 0 .01 

Cd 0 .05 0.005 0.002 

overige zw. met 0 .5 0.02 0.1 
PCDD/PCDF I 0 .1 0.1 0.02 

NH3 5 d5 5 3 

benzo(a)pyreen 

PCB 

PAK 

N20 
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38 2 doekenfilters uitsluitend, indien dat nodig is om J Reiniging bestaat uit ESP in combinatie met 
emissie-eisen te halen doekenfilter waarbij reagentia gedoseerd wordt 

39 bij (semi-)droge RGR : recirculatie reagentia voor J Reagentia wordt op basis van tijd gerecirculeerd 
beperking grondstoffenverbruik en afvalproductie en over het doeken filter 
snelle en continue monitoring van HCl en 502 

40 toepassing SCR of SNCR en andere NOx-beperking J Ontwerp is gebaseerd op SCR (katalytisch reductie 

zodanig dat wordt voldaan aan algemene emissie-eisen van NOx) om zo laag mogelijke NOx gehalten in de 

rookgassen te realiseren 

41 reductie van dioxinen/dibenzofuranen door: J Zie Fluid Dynamics Diagram, ketel temperaturen 

• primaire (verbrandingsgerelateerde) technieken; zijn dusdanig gekozen dat afkoeling van de gassen 
• voorkomen van afgastemperaturen tijdens in de juiste gradaties op de juiste plaatsen plaats 

ontstoffing van boven 200 ' C; 
vindt 

• additionele bestrijdingsmaatregelen/behandeling . 

42 bij natte wasser: voorkom buildup van PCDD/PCDF J Niet van toepassing 

43 bij interne toepassing RGR-residu: voorkom J Niet van toepassing 

accumulatie van Hg 

44 voor verwijdering van Hg: (1) lage pH in scrubber, J Niet van toepassing 
gevolgd door AK-injectie of AK of cokes-filter 

45 Hg-verwijdering bij (semi)droge RGR E-filter voor verwijdering Hg in vaste vorm en 
actief kool dosering voor het doekenfilter voor de 

verwijdering van Hg in gasvormige toestand. 

Algemeen - waterzuivering 

46 maximalisatie recirculatie en hergebruik J Alle bedrijfswater wordt opgevangen en benut als 

(bedrijfs)water bodemas bluswater e.d. 

47 gescheiden systemen voor (verontreinigd) hemelwater J Het hemelwater van dakvlakken wordt apart 
en ander bedrijfswater opgevangen en benut als bluswater en als back-up 

voor bedrijfswater. Het (mogelijk) verontreinigde 
bedrijfswater wordt separaat opgevangen, dit geldt 
tevens voor het sanitaire afvalwater. 
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48 bij toepassing natte RGR: J N.v.t. 
a) behandeling in awzi tot effluentconcentraties 
b) gescheiden behandeling zure/alkalische bleed 
c) recirculatie waswater(s) 
d) voldoende opslag/buffercapaciteit; 
e) toepassing sulfides voor verwijdering zware 

meta Len ; 
f) beperking NH4 door NH3-stripper (en hergebruik) 

Algemeen - reststoffenbehandeling 

49 o.s. gehalte < 1-3% in as/slak J Is uitgangspunt van het ontwerp 

50 scheiding slak van assen en andere residuen RGR J De bodemas wordt separaat afgevoerd naar een 
opslagvak. Een E-filter wordt voorzien voor de 
afscheiding van vliegassen voor nuttige toepassing 

als vulstof. De RGR-residuen warden opgeslagen in 
silo's voor afvoer naar een erkende verwerker. 

51 bij v66r-ontstoffing: controle kwaliteit voor toepassing J N.v.t. 

52 slakkenbehandeling (ferro- en non-ferroverwijdering + J De bodemas wordt ter plaatse, ontdaan van grove 
zeven/breken, gericht op samenstelling uit tabel 2 delen en ontijzerd, waarna extern de 

nabehandeling plaats zal vinden . 

53 behandeling (consolidatie) van bodemas J Nabehandeling van de bodemas zal in eerste 
instantie extern plaatsvinden om minimaal de 

nuttige toepassing als fundatiemateriaal in de 
wegenbouw mogelijk te maken. 

54 behandeling/bewerking RGR-residuen J Verwacht wordt dat de RGR-residuen niet 
herbruikbaar zijn en moeten warden afgevoerd 
naar een erkende verwerker. Onderzocht zal 

warden of het gebruikte natriumbicarbonaat zal 
warden gerecycled. 

Al~emeen - mi lieuasoecten 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 
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55 geluidbeperkende maatregelen f De gehele installatie wordt inpandig opgesteld en 

waar nodig (vent ilatoren e. d.) zullen 
geluidbeperkende maatregelen (omkastingen e.d.) 

worden toegepast. 

56 milieuzorgsysteem f Omrin is gecertifK eerd volgens de normen: 
a) opstellen milieubeleid 150-9001 (kwaliteit) 
b) opstellen procedures 150-14001 (milieu) 
c) invoeren procedures 
d) controle en corr. Maatregelen OH5AS 18001 (arbeidsomstandigheden) 

e) management review 
f } aanvullende maat regelen 

IPPC - BAT Afvalverbranding ('08/2006) Omrin - REC (Harlingen) opmerking 

Aanvullende eisen voor specifieke processen 

Verbranding van huishoudelijk afva l 

57 opslag op gesloten vloer in gesloten gebouw met f Zie vraag 5 
drainagevz 

58 tijdelijke opslag in balen met maatregelen tegen geur, 
brand e.d. nvt 

59 voorbehandeling ter homogenisatie door mengen en f De installatie wordt voorzien van een shredder in 
shredderen/breken grof materiaal de directe nabijheid van de afvalbunker in de 

overslaghal. Deze wordt bediend door de 
kraanmachinist. ( ,rof materiaal wordt na het 

shredderen opgernengd met de overige 
afvalstoffen. 

60 ovenontwerp met variabele primaire lucht. Boven 18 f Het rooster zal worden voorzien van waterkoeling, 
MJ/kg (water)koeling op het rooster primair lucht hoeveelheid is naadloos instelbaar 

afhankeliik van stookwaarde brandstof 

Rt. \... Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 
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61 locatiekeuze gericht op energie-efficiency (1. 9 f Input REC: 
MWh/ton terugwinning bij 2,9 MWh/ton input) • GJ/ton of 3,33 MWh/ton 

Output REC: 

• Elektriciteit (16 MW x 8000 uur) I 228.000 ton 
= 0,56 MWh/ton 

• Warmte 1.843.200 GJ of 512.000 MWh I 
228.000 = 2,25 MWh/ton 

Output totaal: 2,81 MWh/ton 

Energie efficientie: (2,81 /3,33) * 100%"" 84% 

Conclusie. 
De energie-efficientie van de REC voldoet aan 
criteria 61 van de BREF-WI. 

62 indien [61) niet wordt gehaald: nvt De REC heeft een energierendement van >80% en 
* elektriciteitsproductie van 0,6-1 MWh/ton input met voldoet hierdoor aan de gestelde eisen. Hierdoor is 

warmtelevering dan wel punt 62 niet van toepassing. 
* voldoende elektriciteit om in eigen behoefte te 

voorzien. 

63 beperking E-behoefte tot 0, 15 Mwh/ton input f Input: 228.000 ton x 0, 15 = 34.200 MWh als 
maximaal eigen verbruik per jaar. 
Bedrijfsuren: 8000 uur/jaar -> 4,275 MW aan 
eigen verbruik 
Het eigen verbruik is 3,6 MW en voldoet daarmee 
aan de eis (zie procesbeschrijving) 

Verbranding van voorbehandeld huishoudelijk afval 

64 opslag in hoppers of op gesloten vloer in gesloten f Zie vraag 5 
gebouw met drainagevoorzieningen 

65 tijdelijke opslag in balen met maatregelen tegen geur, nvt 
brand e.d. 
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66 * energie-efficiency (0,6-1 MWh/ton terugwinning bij f Het energierendement van de installatie is ca. 80% 
4,2 MWh/ton input) of en voldoet daarmee ruim aan de gestelde eisen. 

* voldoende elektriciteit om in eigen behoefte te 
voorzien 

67 locatiekeuze gericht op f De locatiekeuze ·is mede bepaald door de huidige 

* energie-efficiency (0, 6- 1 MWh/ton elektriciteit en aanwezigheid van WKC en Frisia Zout (bij de 
0,5-1,25 Mwh/ton warmtelevering bij 4,2 MWh/ton productie van vacuumzout wordt continu warmte 
input) of 

gevraagd gedurende 8000 uur/jaar). Toekomstige 
* 3 Mwh I ton (indien geen electriciteitsprod.) 

bedrij vigheid in directe omgeving verwacht. 

68 beperking E-behoefte tot 0,2 Mwh/ton input f Zie vraag 63 

69-75 Verbranding van gevaarlijk afval nvt 
76-77 Verbranding van zuiveringsslib nvt 

78-82 Verbranding van ziekenhuisafval nvt 

kc.L Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 
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Algemeen: ~ood house keeping en milieuzorg 
1 milieuzorgsysteem De vergunninghouder is gecertificeerd volgens de 

a) opstellen milieubeleid managementsystemen: 
b) opstellen procedures - 150-9001 
c) invoeren procedures 

- 150-14001 d) controle en corr. maatregelen 
e) management review - OH5A5-18001 
f) aanvullende maatregelen 

2 info omtrent bedrijfsactiviteiten www.omrin.nl 

Jaarboek 

Periodieke infobulletins 

3 procedure voor good house keeping incl. onderhoud en Voor de nieuwe locatie zullen de procedures van 
training toepassing van de bovenstaande 

managementsystemen en waar nodig zullen nieuwe 

procedures warden opgesteld, waaronder een 

onderhoudssysteem voor de installatie en het 
terrein. 

4 be"invloeding van ontdoeners, gericht op ver betering De installatie is voornamelijk bedoeld voor de 
kwaliteit aangeboden afvalstoffen eigen bestaande hoeveelheid brandbare 

reststoffen. 

5 voldoende en gekwalificeerd personeel De REC is een hoogwaardige technische installatie 

waarvoor tijdig geschikt personeel zal warden 

gezocht, die voldoende zal warden getraind door 

de leverancier(s) van de installaties en d.m.v. 

stages bij vergeli j kbare installaties. 

Algemeen: ingaande afvalstoffen 
6 voldoende kennis omtrent fysische en chemische Zie de bijlage 7 (AV I AO-IC) 

samenstelling ingaande stromen 

7 invoeren procedure voor-acceptatie idem 

8 invoeren procedure eind-acceptatie idem 
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9 procedure voor monstername idem 

10 laboratorium en voldoende ontvangstmogelijkheden idem 
voor ontvangst, op- en overslag 

11 uitkeuring eind- en restproducten idem 

Algemeen: managementsystemen 
12 registratie en traceerbaarheid afvalstoffen De ingaande afvalstoffen zullen alle warden 

geregistreerd middels een geautomatiseerd 

weegbrugpakket, wat voldoet aan de Nederlandse 

wet· en regelgeving omtrent de registratie van 
afvalstoffen. 

13 regels voor scheiden en mengen van afvalstoffen De afvalstoffen warden vooraf getoetst aan de 

acceptatiecriteria in het acceptatiereglement. De 

geaccepteerde afvalstoffen kunnen tezamen 
warden opgeslagen in de afvalbunker. 

14 procedure compatibiliteit Afvalstoffen die voldoen aan de acceptatiecriteria 
zijn geschikt om bij elkaar te warden opgeslagen. 

15 verbetering van efficiency van verwerking De REC is bij uitstek bedoeld om de energie· 
efficiency van de verwerking van brandbare 

afvalstoffen in Nederland op een hoger niveau te 

brengen ·> Nuttige toepassing i.p.v. verwijdering 

16 management bij ongevallen en calamiteiten met Voor in gebruik name van de installatie zal middels 
milieu-risico's een HAZOP-analyse de risico's in kaart warden 

gebracht en de juiste maatregelen warden bepaald. 
In het noodplan van de locatie zullen deze 

maatregelen warden opgenomen. 

17 logboek incidenten Een milieulogboek met daarin de eventuele 
incidenten zal in het kantoor op de locatie 

aanwezig zijn. 

18 bestrijding geluid en trillingen Bij het ontwerp van de installatie zal rekening 
warden gehouden met de geluidsemissie en zal 
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waar nodig de geluidsbronnen met geluidsarm 

worden uitgevoerd of voorzien worden van 
geluidreducerende maatregelen. 

19 voorzorg bij ontmanteling De installatie wordt in principe voor onbepaalde 
tijd gebouwd. lndien er t.z.t. sprake van 
ontmanteling is, dan zal dit binnen de Nederlandse 

wet- en regelgeving plaatsvinden. Belangrijk in 
deze is dat bij de aanleg de juiste keuze van 

materialen en voorzieningen wordt gedaan, zodat 
in de gebruiksperiode geen schade aan het milieu 

wordt berokkend. 

Algemeen: hulpsystemen en bedrijfsvoering ingaande stoffen 
20 inzicht onderverdeling energieverbruik Zie Milieu Effect Rapport, hoofdstuk 4 en 6. 

21 verbetering energiegebruik/ -efficiency Zie Milieu Effect Rapport hoofdstuk 4 en 6, de REC 
is bij uitstek bedoelt om een zo hoog mogelijk 
energierendement uit de geaccepteerde 

afvalstoffen te halen 

22 inzicht hulpstoffengebruik Zie aanvraag Wm, vraag 5 

23 onderzoek inzet van (externe) afvalstoffen als Niet van toepassing verg. [61]: het betreft hier 

hulpstoffen andere afvalstoffen die 

mogelijk als grondstof voor 

de thermische reiniging 

zouden kunnen warden 

ingezet 

Algemeen: opslag en handling 
24 positionering, inrichting en gebruik opslagfaciliteiten: De te gebruiken hulpstoffen worden alle in 

* op afstand van gevoelig (oppervlakte-)water daarvoor geschikte voorzieningen opgeslagen. Deze 

* voorkom dubbele handling (overslag) in inrichting; voorzieningen zullen worden voorzien van alle 
* afdoende drainage; veiligheidszaken die de Nederlandse wet- en 
* separate vloer voor KGA; 

* geurende afvalstoffen in gesloten regelgeving voorschrijft. 
De gehele bedrijfsriolering zal op de juiste maat 
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ruimte/verpakking; warden geengineerd. De bedrij fsriolering loost in 

* afsluitbare leidingen tussen tanks; eerste instantie op een interne waterbuffer, 
* voorkom slibopbouw en drijflagen in tanks; 

waardoor geen lazing op het oppervlaktewater 
* niveaumeters en alarm op tanks en vaten bij 

vluchtige emissies; ontstaat. 

* inerte opslag bi j organische stoffen met laag vp. 

25 toepassing dichte 'leidingen' Na aanleg zullen de aangebrachte, op kleur 

gecodeerde leidingen in de installatie op 
lekdichtheid wa rden getest. De inspectie op 
lekdichtheid van de leidingen zal in het 
onderhoudsprogramma warden opgenomen. 

26 markeren leidingen en tanks Leidingen en tanks zullen in de 
detailengineeringsfase zo warden opgesteld, t.z. t. 

aangebracht en ~emarkeerd , dat aan de normen 
voor markering zal warden voldaan 

27 vermijd risico's/problemen bij opslag/opbulking Gezien de eigenschappen van de te accepteren 
afvalstoffen en de te gebruiken hulp- en 
grondstoffen wo1·den op grand van de getroffen 

voorzieningen en maatregelen geen 
risico 's/problemen verwacht. 

28 • systemen voor juiste routing Voor zover van toepassing zullen in de procedures 
• managementsysteem met laad- en las-procedures van het managernentsysteem deze punten warden 
• inzet gekwalificeerd personeel beschreven en op een zodanige wijze worden 
• vermijd kapot materieel 
• opvang gas bij vloeistoffenopslag ingevoerd dat hieraan voldaan wordt. 

• ventilatiesystemen bij over- en opslag van vaste 
afvalstoffen (let op geur, VOS, stof e.d.) 

• samenvoeging bij bewezen compatibiliteit 
29 samenvoegen verpakt afval door gekwalificeerd nvt 

person eel -
30 let op (in)compatibiliteit tijdens opslag (zie oak 14) Afvalstoffen die voldoen aan de acceptatiecriteria 

zij n geschikt om bij elkaar te worden opgeslagen. 

/. 
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31 opslag containers met afdekking of onder overkapping nvt 

Algemeen: overige 
32 vermalen/shredderen/zeven gesloten uitvoeren nvt 

33 vermalen van drums met brandbare stoffen nvt 
34 reiniging en ontsmetting nvt 

Af- en rookgasreiniging 
35 zoveel beperken/voorkomen open tanks en putten nvt 

36 gesloten systeem + behandeling nvt 
afgassen/verdringingslucht (bij overslag) 

37 afgasbehandeling voor opslag- , meng-tanks e.d. nvt 

38 correcte bediening en onderhoud afgasbehandeling De operators zullen door de leverancier warden 
opgeleid teneinde de RGR-installatie op een juiste 

wijze te kunnen bedienen. De eigen TD ontvangt 
van de leverancier alle manuals om het benodigde 
onderhoud te kunnen uitvoeren. 

39 scrubber voor belangrijke emissies van anorganische Door de gekozen RGR-configuratie is een natte 
luchtemissies scrubber niet noodzakelijk. 

40 procedures voor lekdetectie en onderhoud Na aanleg zullen de procedures voor lekdetectie en 
onderhoud in het onderhoudsprogramma worden 
opgenomen. 

41 beperken emissies: 

• VOC tot 7-20 mg/Nm3 De installatie wordt voorzien van een E-filter en 
• stof: 5-20 mg/Nm3 een doekenfilter om aan de gestelde eisen voor stof 

te kunnen voldoen 

Afvalwaterbehandeling 
42 vermindering watergebruik en -verontreiniging Door het toepassen van een droog 

rookgasreinigingssysteem wordt de lazing van 
procesafvalwater voorkomen 
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43 afvalwaterbehandeling gericht op wzi en/of Nvt 

lozihgseisen 

44 voorkomen by-pass bedri j fsafvalwater Niet aanwezig 

45 opvang (verontreinigd) hemelwater Alle hemelwater op het terrein wordt opgevangen 
in waterbuffers voor het gebruik als bluswater voor 

de bodemas. 

46 scheiding hoog- en laag-belast afvalwater Het hemelwater van de dakvlakken wordt separaat 

opgevangen van het overige hemelwater van de 
wegen en opslagterreinen om een hoogwaardiger 
toepassing mogelijk te maken (blusvoorziening) 

47 betonvloer met opvang regenwater en morsing De gehele installatie wordt gebouwd op een 
betonnen vloer rnet afvoer/riolering naar de 
bedrijfswaterbuffer. 

48 opvang hemelwater in bassin Alle hemelwater op het terrein wordt opgevangen 
in waterbuffers voor het gebruik als bluswater voor 

de bodemas. 

49 maximaal hergebruik behandeld afvalwater of Alle hemelwater op het terrein wordt opgevangen 

regenwater in waterbuffers voor het gebruik als bluswater voor 

de bodemas. 

50 logboek incl. effluentmonitoring nvt 

51 identificeer, scheid en behandel afvalwater(s) met nvt 
gevaarlijke stoffen zoals zware metalen e.d. 

52 (zie 42): afstemming waterbehandeling op specifieke nvt 
samenstelling 

53 verhoging betrouwbaarheid behandeling nvt 

54 bepaling chemische samenstelling en nvt 
stofeigenschappen effluent 

55 pas lazing na volledige behandeling nvt 

56 emissie-eisen (in mg/l): nvt 
• COD: 20-120 
• BOD: 2-20 
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• zware metalen: 0, 1-1 
• As: < 0, 1 mg/l 
• Cd: < 0, 1-0,2 
• Hg: 0,01-0,05 
• Cr(VI): < 0, 1 - 0,4 

residu management als onderdeel van milieuzorg 

hergebruik verpakking 

hergebruik drums 

registratie input, voorraden en output 

hergebruik intern residu als externe grond- of hulpstof 

aanleg, onderhoud en inspectie verhardingen 

gebruik ondoordringbare vloer + riolering 

beperk operationeel oppervlak en vermijd 

ondergrondse leidingen e.d. 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 
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Reststoffenmanagement 
Reststoffenhandling en toepassing zal onderdeel 
worden gemaakt van het gecertificeerde 

managementsysteem 

nvt 

nvt 

Is onderdeel van de totale massabalans over de 
installatie 

Bodemas en vliegas zullen als bouwstof worden 

ingezet. 

Bodemverontreiniging 
Zie vraag 9 van de vergunningaanvraag Wm 

Zie vraag 9 van de vergunningaanvraag Wm 

Uit veiligheidsoverwegingen worden alleen de 
olietanks niet in het gebouw geplaatst. Daardoor 
zullen alleen de olieleidingen ondergronds worden 
aangelegd. 
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Aanvullende eisen voor specifieke processen 
Biologische behandeling 

65 emissiebeperkende maatregelen bij aanvoer en nvt 
ops lag 

66 regels voor scheiden en mengen van afvalstoffen nvt 

67 anaerobe vergisting nvt 

68 toepassing biogas nvt 

69 toepassing MBR nvt 

70 emissiebeperking bij MBR nvt 

71 lozingseisen afvalwater (zie 56) incl. N-tot, NH4 , nvt 

N02/N03 
Fysisch-chemische behandeling 

Afvalwater 
72 fysisch-chemische behandeling afvalwater nvt 

73 (zie 36): aanvullende parameters nvt 

74 technieken voor neutralisatie nvt 

75 precipitatie van zware metalen: nvt 

• geen gebruik chromaten, cyaniden; 

• voorkomen aanwezigheid storende organische 
verbindingen; 

• ontwatering slib door nabezinking o.i.d . 
• gebruik sulfide bij aanwezigheid complexe 

verbindingen. 

76 technieken voor emulsie-splitsing nvt 

77 technieken voor oxidatie/reductie nvt 

78 technieken voor CN-houdend afvalwater nvt 

79 technieken voor chroom (Vl)-houdend afvalwater nvt 

80 technieken voor nitriethoudend afvalwater nvt 

81 technieken voor ammonium-houdend afvalwater nvt 

82 afzuiging lucht boven filtratie en ontwatering naar nvt 
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afgasbehandeling 

83 toevoeging vlokmiddelen tbv bezinking en ontwatering, nvt 
indien verdamping economisch onhaalbaar 

84 reiniging filters bij zeven (vloeistoffen) nvt 

Vast afval 

85 voorbehandeling vast afval t.a.v. het niet-oplosbaar nvt 
maken van amfotere zware metalen en beperking 
uitloging van toxische, oplosbare zouten 

86 toepassing CEN-uitloogtest nvt 

87 acceptatie voor immobilisatie, uitsluitend indien vaste nvt 
afvalstoffen geen voe, geur-houdende componenten, 
vaste cyaniden, hoge COD-gehalten e.d. bevatten 

88 toepassing gesloten overslag nvt 

89 toepassing afzuiging en luchtbehandeling nvt 

90 toepassing ontwatering, immobilisatie o. i.d. voor nvt 
storten 

Verontreinigde grand 

fysisch-chemische behandeling van verontreinigde nvt 
91-94 grand: 

Recycling technieken 
Afvalolie 

95-104 zorgvuldige ingangscontrole + laboratorium nvt 
Overig 

105-106 behandeling van (vervuilde) oplosmiddelen nvt 

107-108 regeneratie van (vervuilde) katalysators nvt 
109-116 regeneratie van (verbruikte) actief kool nvt 
117-130 Voorbewerking van afval tot brandstof nvt 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 



@) 
IPPC - BBT Storage ( '07/2006) Omrin REC opmerking 

Opslag van vloeistoffen en sameng1~perste gassen 

5.1.1 Tanks Opslag in tanks zal voldoen de geldende wet- en 
regelgeving. Zie verder de informatie in het 
ingevulde aanvraagformulier bij 5 Stoffen en 14 

Opslag. 
5.1.2 Opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen Beperkte aanwezigheid van lasgassen t.b.v. 

onderhoud. De opslag zal voldoen aan de 
daarvoor geldEmde wet- en regelgeving. 

5.1.3 Putten en bakken nvt 

5.1.4 atmosferische grotten ("mijnen" ) nvt 

5.1.5 opslag in grotten (" mijnen " ) onder druk nvt 

5. 1.6 zoutmij nen nvt 

5. 1.7 drijvende opslag nvt 

Overslag en handling van vloeistoffen en s.amengeperste gassen 

5.2.1 algemene maat regelen nvt 

5.2.2 algemene overwegingen nvt 

IPPC - BBT Storage ( '07/2006) Omrin REC opmerking 

0 pslag van vaste stoffen 

BBT is gebruik maken van gesloten opslag. Bij zeer 
grote hoeveelheden van niet-lichtstuifgevoelig en/of 
goed bevocht igbare materialen kan open opslag enige 

mogelijkheid zij n 
5.3.1 Open opslag Alleen van toepassing op de opslag van bodemas. 

* periodieke of continue monitoring op ontstaan van 
stof en alg. staat maatregelen en voorzieningen 

* monitoring weersvoorspelling tbv beoordelen 
tijdstip bevochtiging 

* liever concentrische dan ruggenopslag 

Langdurige ogslag: Alleen van toepassing bij de opslag van bodemas 
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* bevochtigen met stofbindende stoffen; 
* afdekken teercanvas ("tarpaulin") of fijnmazige 

netten; 
* gebruik korstvormers; 
* inzaaien 

Kortdurende opslag: 
* bevochtigen met stofbindende stoffen; 
* bevochtigen met water; 
* afdekken teercanvas ("tarpaulin") of fijnmazige 

netten. 

Algemene maatregelen: 
* positioneren parallel aan overheersende 

windrichting 
* voorzieningen bovenwinds voor beperken 

windsnelheid; 
* zo weinig mogelijk verschillende opslaghopen; 
* gebruik keerwanden (liefst bovenwinds) 
* keerwanden dicht bij/op elkaar 

IPPC - BBT Storage ('0712006) 

Omrin REC 

in het geval dat de nabewerking (mogelijk 

toekomstige situatie) op het eigen terrein 
geschied. De maximale opslag is 10.000 ton, dat 
voldoende vochtig wordt gehouden om verstuiving 
tegen te gaan. 

De eerste opslag van bodemas wordt in vakken 
van ca. 1500 ton gedaan. Deze vakken warden 
overkapt en het bodemas wordt voldoende 
vochtig gehouden om verstuiving te voorkomen . 

Algemene maatregelen die warden getroffen voor 
de open opslag zijn: 

- opslag in vakken en keerwanden waar nodig; 
- opslagvakken voorzien van hekwerken met 

fijnmazige bekleding; 

Omrin REC 

Opslag van vaste stoffen (vervolg) 
5.3.2 Gesloten opslag n.v.t Silo's normaliter bij zeer stuifgevoelige, niet-

* gebruik silo's, domes, bunkers, containers, e.d. bevochtigbare materialen (poeders, assen) 
* emissie: 1-10 mg/Nm3, afh. van Domes (tot 4000 ton): m.n. voor sterk 

materiaaleigenschappen 
stuifgevoelige, niet bevochtigbare materialen , 
met automatische vulling 

5.3.3 Opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen n.v.t 

5.3.4 Voorkomen incidenten en calamiteiten n.v.t 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 
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Overslag en handling van vaste stoffen 
5.4.1 Algemeen: 

Transport Hulpstoffen voor rookgasreiniging warden 
* overslag en handling indien mogelijk bij lage aangevoerd in silovrachtwagens. Reststoffen, die 

windsnelheid warden aangevoerd met vrachtauto's in gesloten 
* zo veel mogelijk continu transport (zoals 

containers of balen, warden direct in de 
transportbanden) 

* zo kort mogelijke transportafstand ontvangsthal in de afvalbunker gedeponeerd. Bij 

vervoer over water (dichte containers of balen) is 
sprake van een kortdurende ops lag op de kade. 

shovels: Een shovel wordt gebruikt bij het laden van 
* procedure voor laden bodemas in een vrachtauto. Vooraf wordt gezorgd 

voor een voldoende bevochtiging van het te 
verladen materiaal. 

Vrachtwagens: Ten behoeve van o.a. het interne verkeer zal een 
* beperk rijsnelheid terreinreglement warden opgesteld met daarin 
* reinigen autobanden opgenomen een maximale snelheid van 30 

km/uur. Het reinigen van autobanden is niet van 
toepassing. 

lnterne wegen: Alle wegen en opslagterreinen zullen warden 
* zoveel mogelijk asfalt of beton , ten behoeve van voorzien van een (vloeistofdicht waar nodig) 

reiniging asfalt c.q. betonverharding met voldoende afvoer 
* periodiek reinigen voor hemelwater. 

Laden/lossen van sterk stuifgevoelige materialen, wel Van toepassing op bodemas. De maatregelen 
bevochtigbare materialen: daaromtrent zijn: 
* bevochtiging bij overslag - voldoende bevochtigen; 
* beperken valhoogte - scheepsbelading met geschikte bunker, 

afvoerband met slurf tot in laadruimte; 
- instructie van personeel. 

5.4.2 Overwegingen over transport Beperking van onnodig transportbewegingen; 

·-iarlingen.aanvraag Wm.def (sept) 
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Zo kart mogelijke transportafstanden; 

Vervoer over water toepassen. 

Grijpers Alleen in gebruik in de dichte overslaghal ter 
belading van de installatie 

Transportbanden Waar nodig van overkapping voorzien 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 



··~1 _l 

REC Harlingen.aanvraag Wm.def (sept) 

Bijlage 7: AV/AO-IC 
incl. Acceptatiereglement 



Bijlage 8: Luchtkwaliteitsonderzoek 
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Bijlage 9: Geluidsrapport 
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Bijlage 10: Verkennend bodemonderzoek, 1 maart 2007 
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Bijlage 11: Uittreksel van de Kamer van Koophandel 
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Bjjlage 12: Geurrapport 
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Bijlage 13: nulsituatie-bodemonderzoek 
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Bijlage 14: Bodemrisicodocument 
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Bijlage 15: Uchthinderonderzoek 
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Bijlage 16: Toetsing Flora- en Faunawet 
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Bijlage 17: Voortoets Natuurbeschermingswet 
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Bijlage 18: Beoordeling externe veiligheid door SAVE 
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Bijlage 19: Bouwvergunning 18 maart 2009 
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Bijlage 20: Certificaat recylcinggranulaat 
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Bijlage 21: Brief provincie Fryslan 9 maart 2010 
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Bijlage 22: Onderbouwing zeehavengebondenheid 
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Bijlage 23: Beschikking KEMA Stacks+ voor windmolens 
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Bijlage 24: Ontvangstbevestiging bouwvergunningaanvraag 
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Bijlage 25: Samenvatting MER REC Harlingen 
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Bijlage 26: Chemiekaart Ammoniak 25% 
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Bijlage 27: Toelichtende memo voor de werkgroep commissie m.e.r. 

.• 
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