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1

Aanvraag

1.1

Beschrijving von de aanvraag

Op 10 september 2010 hcbben wij een aanvraag van Essen! Encrgie Productie BY (hicrna:
Essent) ontvangcn voor ccn vergunning ais bedocld. in artikcl 8.1, cerstc lid, van de \IVet
111ilieube.hcer (hic1'na: vVm) voor het vcrancleren van de inrichting.

De inrichting is gclcgcn aan de Amcrwcg 1 tc Gcertruidenbcrg, kadastraal be.kcnd gcmccntc
Gccrtruidcnbcrg nummCl'S 1867, 26+1, 26'12 en 2961.
Esscnt hccfl het voorne111cn on1 de hocvcclheid bion1assa, clat wordt mcegestookt in ccnhcid 9 van
de Amerccntralc, tc vcrhogen V<.ln circa ~13°/0 naar 50°/0 (m/m), De hocvcclhcid biomassa die in
eenheid B \vordt bUgestookt blijfl ongewijzigd. Dc biomassa vcrvangt claarb~j de huidige brandstof
kalen. 0111 de vcrhoogdc inzct van biomassa rnogcl~jk tc 111akcn zullen er nicuwe installatics voor
10ssen, transport, 111alcn en opslag van de biolTlaSSa worden opgericht.
Vonr het mecstokcn van de extra hoevcclheid schone biomassa \vordcn de volgcnde wijzigingcn
doorgcvocrd:
•
het plaatscl1 en bedrijvcn van cen extra losinstallatic (grijpcrkraan of pncumaat) op de
h uiclige biomassakaclc, inclusicf bandcn/kcttingtransportcurs;
!it

nicuwc gcslotcn transportbanden voor het transport van de schone biornassa:
o vanaf de bcstaandc loskade naar de bcstaande biomassa opslagsilo's;
o vanaI' de bestclanck bioJ"nassa opslagsilo's naar cIe nicuwc maalinstallatics, inclllsicI'
cen nicuwc ovcrstorttorcn;

till

separate maalinstallaties en biomass a dagsilo's bij ecnheid-9, inciusicI'clevatorcn om de

e
e

cbgsilo\ te vocckn;
extra biomClssa dagsilo bij ccnhcid 8 (200 ton);
extra ,1a11- en af\roervocl'bewegingcn van schcpen (130 perjaar).

De totale hoeveelhcid biomassa die worclt ingezet neemt. hierdoor toe van m<lximaal 1200 kton
naar 1700 kton. Dc caIXlcitcit (opgcwektc hocveclhcid elcctricitcit en warmtc en cle vergundc
ernissics (conccnt.ratic en vracht) van ArneI' 9 wijzigcn nict als gcvolg van de verhoogde inzet van
biomassa.
1.2

Locatie van de inrichting

])c inrichting is gdcgcn oj) hct gczonccnle inclustric1.<:lTcin !l;\l\IIERISEP'!. De inrichting wordt
aan de zuidkant bcgrcnsd door cIe bcbouwde kern van Gccrtruidcnberg en is aan de n()()rdz~jclc
gclcgcn aan de rivicr de Amer.
1.3

Huidige vergunningsituatie

Op 9 juli 2002 hcbbcn wij aan Essent ccn vcrgunning ingcvolge de 'Nm vcrlcend voor ccn
inrichting bestcmel tot het opvvckken van energic, gelcgen aan de Arncrwcg 1 tc Gccrtruidcnberg.
Voorts hebbcn w~j voor de inrichting de volgende bcsluiten gcnomen:
Bcsluit van 1· januari 2005: VcrIcngcn wettclijke oprichtingstcrmijn van drie jaar van de
wcrvelbcdinstallatic n1ct t\vce jaal'. Nu de \·vcrvclbcdinstallatie nict binnen de daarvoor
gestcldc termijn is opgericht, is de vergunning van 9 juli 2002 ten aanzien van de
wcrvelbedinstallatie van rcchts\,vcge va11en.
Besluit van 2 deceluber 2003: Aanpasscn van vergunningvoorschrift 6.1.5 op vcrzock van
Essent;
Bcsluit van 28 septelnbcr 2007: Ambtshalve vvijziging van de vcrgunningvoorschriIicn in
verband 111et dc IPPC-richtl~jn. In het bcsluit zijn nicm,ve cmissiegrenswaardcn
opgcnomen voor ecnhcdcn 8 en 9.
T'evc.ns hebben wij van de aanvraagstcr de volgendc n1eldingcn ontvangen en geacccptecrd:
Realisatie v0fdc biomassa silo (13 mei 2003);
Plaatsen SCR-Denox bij eenheiel 9 (17 februari 2006);
Plaatsen extra propaantank (21 januari 2008).
Binnen cIe inrichting bevinden zieh installatics die onder bijlage I van de l<.iebtlijn 96/61 lEG
(hierna: IPPC-richtlijn) van de Raacl van 24 scptc111ber 1996 inzake gci'ntegrccrde prevcntie en
bcstr~jding van vcrontrciniging vallcn (hicrna: gpbv-installatics).

:2

Procedure van de aanvrClag om milieuvergunning

2.1

De aanvraag

Dc aanvraag is cloor (ms op 10 septenlber 2010 ontvangen en is door ons op 2'}' septcml")cr 2010
doorgcstuurc1 naar de (wettclijk) adviseurs) te wctcn:
•
het college van burgclTlccster en wethouders van (jeertruidenbcrg;
• Regionale i\llilicuciienst lC H. .ooscnclaal;
• RUkswatcrstaat Zuid-I-lolland;
• VVaterschap Brabantsc Delta;
• VRONI-inspectic Regio Zuid.
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2.2

Aanvullende gegevens

Bij brief van 22 november 20 I 0 heeft Esscnt een aanvulling op de aanvraag ingcelicDel. De
aanvulling heeil bctrckking op cen wijziging van de locatic van het maalgebouw) de dagsiloTs en
transportbandcn. Ecn akoestisch rapport en cen gcactuaJisecrd rapport van de luchtemissies
111aa1<1' decl uit van de aanulling.
2.3

Adviezen

Bij bric/'van 18 oktobcr 2010 hcbbcn burgcmccster en wcthoudcrs van Gccrtruidcnbcrg
rncdcgcdccld dat: het aclvics van de afclclingcn l'vlilieu, Ruimtd~jkc Ordcning en BOUWZrlkcn
positic[ is en C1' vcrc1cr gccn opmcrkingen zUn over de ingcdicndc aanvraag.
2.4

Overgangsbepalingen

Op 1 oktobcr 2010 is de \Vet algcmenc bcpaJingcn omgevingsrecht (hierna: vVabo) in werking
gctrcden. Op groncl van de overgangsbcpalingen van cIe vVabo worden vergul1ningaanvragen die
zUn ingeciiend v60r 1 oktober 2010 afgehandeld overeenkomstig bet OJ' dat moment gclclenc1e
recht. Onderhavige aanvraag van r:sscnt worch daarom volgens het Houde" recht a(~d1andcl(1.
2.5

Besluit milieu·effectrapportage

Ingevolge b~jlage D, categoric 22,1 van het Besluit milicu-dE~ctrapport;]"gc, is de voorgenomcn
activiteit van Esscnt mcr-beoordclingsplichtig, o111dat sprakc is van vvijziging van de brandstoC voor
ccn installatie die bcstcmcl is voor de productie van clectriciteit, stoom en warmtc met ten
thcnl1isch vcrmogcn van tcnrninste 200 I'vl'vV,
Dit betekc_nt dat Gedeput:eerdc Staten lTloctcn beslisscn oCten behoeve van de besluitvonning over
de voorgenonlen activiteit door Essent cen rnilicu-cfTcctrapport: (hicrna: hilER.) moet: worden
opgesteld,

' ' 111

Volgens <lrtikel 7,17, ecrstc lid, van de
client cen hilER gcmaakt te worden als cr sprake is van
ten activitcit die wordt onderno111en die bclangrUke gcvolgen VOOl' het milieu kan hebben.

01' 27 juli 2010 hebben wij van Essent een aanmelclingsnotitic ex artike! 7.16, ccrste lid, van de
\Vm ontvangcn met cen hcschr~jving vall het initiaticf en een vcrzoek om tc beslisscn of ecn h1ER
1110ct vmrc1cn opgestcld.

Bij bcsluit van 10 september 2010 hebbcn wij bepaalcl clat Essent geen MER hodt op te stellen.
Dit bcsluit maakt decl uit van de vergunningaanvraag.
2.6

Coordinatie Wm-vergunning en Waterwetvergunning

Vanwcge de gcvraagcle activi1:cit ontstaat gccn extra arvahvatcrstroom oCwijzigt cIe aard en/of
hocvccJheid van de bcstaandc afvalwatcrstromcn, Cobrdinatie met de \Vaterwct is daardoor niet
aan de ordc,
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:3

Toetsingskaders

3.1

Artikel 8.8 tim 8.11 Wet milieubeheer

Aigemeen
Dc artikclcn n,s tot en rnet 8.11 \Vrn omvattcn het toctsingskader Vaal' de bcslissing op de
aanvraag. Hicrn,l gcvcn wU aan hoe de aanvraag zich tot dar. toctsingskader vcrhouc1t. Hierbij
bcperkcn \vij ons tot die ondcrdclcn van het toctsingskac1cr die ook werkelijk op OD;;;C beslissing van
invlocd zijn.

Dc hicrna gCllocrndc gcvolgcn VOOI' het milieu die de aangcvraagc1e act.iviteitc:'rl kunncll
vcroorzakcn zUn rncdc beoordcclcl in hun ondcrlingc sarncnhang, gC7:iCll de tcchnische kcnrncrkcn
van ck inrichting en de gcograflschc ligging van de inrichting.
Best beschikbare technieken (BBT)
In het bclang van het bcreikcn van cen hoog nivcau van beschcrming van het milieu vcrbindcn vv~j
voorschriften aan de vcrgunn.ing, die nodig zijn om de nadc1igc gevolgen die de aangevraagcle
activitcitcn voor het milieu kunncn vcroorzakcn, tc voork0111en oC indien dat niet mogelijk is,
zovccI 1110gelUk bU voorkeur bij de bron -- te beperkcn en ongcdaan tc ma1<cn. DaarbU gaan wij
ervan uit dat in de inrichting ten minstc de voor de inrichting in aanmcrking kOl11cnde BBT
worden tocgepast.
Bij de be paling van 1311'1' bctrckkcn wij, rekcning houdcncl met de voorzienbare kosten en baten
vall maatrcgelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:
a. de tocpassing van technieken die weinig a{\lalstonc~n vcroorzakcn;
b. de toe passing van mindel' gevaarltjke stoHt:n;
c. de ontwikkcling, waar nlogclijk, van techniekcn voor de terug\vinning en het opnieu\v
gebruiken van de bij de proccssen in de inrichting uitgcstoten en gebruikte stofTen en van
afvalston(~n ;
d. vergelijkbare processen, apparaten ofwijzen van beclrUfsvoering dic rnc{: succcs in de prakl:~jk
zijn bcprodd;
c. de vooruitgang van de tcchnick en de ontwikkcling van de wetcnscha"ppelijke kennis;
r. de aard, cle efF,cten en de omvang van de betrokken emissics;
g. de data \vaa,J'0p de installatics in de inrichting in gcbruik zijn ofwordcn genomen;
h. de tijd die nodig is om cen beten; tech nick toe tc gaan passcn;
1.
het vcrbruik en de aan-} van de: gronclSl:ofl<:-:n, lTICI: inbegrip van water, en de cncrgie-efficicntic;
J. de noodzaak om het algcmcne cfJc;ct van de emissics op en de risico's voor het miliell tc
voorkorncn of tot cen rninimu111 tc bcperken;
k. dc noodzaak ongevallcn tc voorkol11cn en de gevolgcn daarvan voor het milieu tc bepcrken.
B~j de bcpaling van BIrr houdcn wij rekening met de Regcling aanwijzing BBT-documcnten. rvlet
de in tabel 1 van de b~j dezc regcling behorendc bijlagc opgcnomcn documcntcn moct in ieeler
geval rckcning \vordcn gchoudcn. NIct de in tabel 2 van de bij dcze regcling bchorenclc b~jlagc
opgenomcn documcntcn mod rckcning worden gehouclcn, voor zovcr clC7.C bctrckking hcbbcn up
onderdelcn van o( activitcitcn binncll de inrichting"

De aangcvraagdc activit'eitcn zijn geloetst aan de Reg-cling aanw~j;r,ing BBT-c1ocumcnten.
De (lctiviteiten zijn vcrl11clcl in de volgcndc clocumcnten die zijn opgc.110mCll in dczc regcling:
- BREF grote stookinstallatics;
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- BREF op- en overslag bulkgoc(lercn;
- BREF monitoring.
In de aZll1vraag is getoetst of de in de BREF's bcschreven best bcschikbarc tcchnickcn 1'net
bctrckking tot de aangevraagdc vcrandcring \vorclen toegep;:1st. Uit de aanvraag bl~jkt dat allc voor
de aangcvraagde activitcitcn in aanmcrking korncndc 1313'1' worden toegepast.
3.2

Aigemene maatregelen van bestuur

Dc Europcsc E-PRTR vcrorclening (European Pollutant IZelcasc Transfer Register) is van
tocpassing oj) Essent. Dc/',c vcrordening verplicht bcpaalclc bcdrijvcn jaarl~jks hun cmissics naar
water, lucht, bodcm en afvaltransport tc rapportcrcll aan de ovcrhcid.
3.3

Toekomstige ontwikkelingen

en

Esscnt he
het voornemen de inrichting in de toekornst uit te breiden met cen extra houtvergassingsinstallatic. Daarvoor zal cen r..1ER vvorden opgcstcld. Da,arnaast heen Essent het voorncrnen
om cle biomassainzct bD ecnhcid g van de Amercentralc te vcrhogcn als vcrvanger van steenkool.
Dczc plannen hebbcn gec.n gevolgen voor de bcoorclcling van clcZG vergunningaanvraag.

4

Bodem

4.1

Het koder voor de bescherming van de bodem

Bet (nationalc) prcvcnticve bodcmbcschermingbclcid is vastgclegd in de Nedcrlanclsc Richtlijn
Bodcmbescherming (hie rna: NRB) bedrijf.smatige activiteiten. 'IV~j hanteren de NRB als het
primaire toctsingskader voor de bcoonlcling van boclembedrcigendc activitciten.
De activitcitcn in de aanvraag dienen getoctst te worden aan de NRB. De NRB gccfi aan vvelke

bedrUfsrnatige activiteitcn bodcmbcdrcigencl zijn en voor welke activitciten bodembeschcrmcnde
maatregclcn en een bodcrnbelastingonclerzoek nodig z~jl1. Of een activitcit boden1bcdrcigend is,
hangt af van de gebruiktc stoffen, de aanwczige apparatuur or opslagfaciliteit en de bedr~jf.)vocring.
Het bodenlrisico \vordt vastgcstdd met de bodcmrisicochccklist (hierna: Bl~CL); die geeH: cen
ccnduidig antwoord op de vraag \velkc maatrcgclen bU welke activitcit nodig z~jn OlU het boc1cmrisico verwaarloosbaar tc maken. 1\an de hand van de BReL uit de NRB kan per bcdrijrsactivitcit
cen cmissicscorc worden bepaaJd. Dcze crnissicscorc is cen rnaat voor het bodernrisico aIs gevolg
van die activitcit.. De juistc voorzicningcn en ma,atrcgclcn verlag-en de crnissicscorc.
Afhankclijk van de ernissicscorc \,vorclt de bedr~jf~activitcjt ingcdeeld in ecn boclC1Tlrisicocatcgorie.
Ecn emissiescol'c van 1 bctekcnt ecn verwaarloosbaar bodcmrisico (bodcmrisicoc:atcgoric 1\). Er
hoevcn dan geen aanvullenck maatrcgclcn tc worden gcnomcn. B~j een e111issiescorc grotcr dan 1
moctcn wel aanvullenclc nlaatrcgclen \,vorden gcnomen.
Het llitgangspunt van het nationa1c bodcmbclcid is clat door ecn doelrnatigc combimltie van maat:regden CIl vlocistofclichte of' -kercnclc voorzicningen cen verwaarloosbaar risico wordt: gcrcalisccrd.
Combinatics van voorzicningen en maatrcgclcn die volgcns de BRCL.lciden tot cen ernissicscore
van 1 - clat wil zcgg;cn ccn vcrwaarloosbaar bodcrnrisico g(!vcn - rcprcsentercn de 1313T.
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4.2

De gevolgen van de aangevraogde activiteiten voor de bodem

Schone biomassa (altijd een V'].stc sto1' in ondt:rhavige aanvraag) vvorclt in bcginselniet aangemerkt
(lis bodembedrcigcl1cL Bet gcgcven dat uitsluitcnd vastt\ schone, biomassa wordt gC(lcccptcerd en
de tc trcffi::n voorzieningcn voor de opslag (gcsloten silo's met ten minstc cen vlocistolkcrcndc
bod em) en het transport (gesloten transport-handen) zorgen er voor clat een vcrwaarloosbaar
bo(lernrisico wordt bcreikt.

5

Energie

BU de produc:tic van c1cctricitcit worch ook clcctricitci1 verbruikt, !let cigcn vcrbrllik. Door het
vcrvangcn van stecnkool door biornassa zal dit verbruik iets tocnernen, als gcvolg van de extra
losinstallatic, transportbandcn en bamcrmolcns. Op groncl van artikcl 8.13a, hvccdc lid onder b,
van de \Vnl mogcn \V~j gecn voorsch1'iften aan de vcrgunning vcrbinden ter bevordcring van ecn
zuinig gebruik van energic in de inrichting.

6

Geluid

6.1

Zonering

Dc inrichting is gelegcn op ecn industrieterrcin. Naast de Amercentralc is op het industricterrcin
aIleen ecn transCorrnatorstation van Tennet aanwezig. Op grond van de \IVet gcluic1hinc1cr is tond
dit industrictcrrein ten gduidszone vastgcstelel. Buiten de zone mag de gcluiclsbclasting vanwege
bet gchele industrietcrrcin niet rneer bcdragen dan 50 ciB(A). Onder gcluidsbclasting wordt
verstaan de ctmaalwaarclc van het langt~jdgcmiddcldc beoorde1ingsnivcau LAr,I.JT (voo1'heen
cquivalente geluidsnivcau LAeq). Dc etmaalw;:lardc is de hoogste waardc van bet geluidsnivcau in
de dagperiode, het nivcau in de avondpcriode vern1ccrdcrd met 5 dB(A) ofhet nivcau in de nachtperiadc vermeerclerclmet: 10 clB(A). Vaar \-\loningcn die zijn gclcgcn buitcn het: industrieterrcin,
rn<lal' binnen ele zone, gcldcn oj) grond van artikcl65 \Vet geluic1binclcr als grcllsvvaardcn
5S dl3(A). Daarnaast is oj) grond van de \Vet gcluidhinder voor twee woningen cen M'aximaal
Toclaatbare Geluiclsbclasting (IvlT(j-waardc) v(lstgestcld, tc weten de woning aan de
Standhazensedijk 2 (60 clB(A)) en de woning aan l'emelaar 3 (57 dll(A)).
Op gronc1 van artikcl 8.8, derek lid, onder

<1,

van de \IVm, clicnen bij de bcslissillg op de aanvraag

in iec1cr gcval de grenswaarekn in acht te worden gcnorncn die voortvlocien uit artikcl 65 van de
\rVet ge1uic1hinder. Uit artikcJ 8.10, tvvecdc lid) van de \Vm, volgt clat ten vcrgunning in icdcr gc:val
wordt gcweigerd indien vcrlcning daarvan niet in ovcrccnstemming is met de grenswaarc1en uit
artikcl 65 van de \iVet gcluidhinder.

6.2

Lcmgtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT

De belangr~jkstc gcluidsbronncn die sClmcnhangcn met de vcrandcring betrcfl{;n de schccpsloskraan, kacleband, kcttingtransl)ortcur, transj)ortbandcn, hamc1'11101(11) elevator, ovcrstort en
transportjci<ling j)iornassa. In ele. aanvraag worclt llitgcgaan van clric optics, waarvan (Ie optic lllct
de hoogstc gcluiclsbclasting als uitganspunt voor de boordcling worclt gchantecrd (worst-case
bcnaclcring).
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Een akoestisch onclerzoek (rapporten 1"L 15169-1-RA en FL 15169-2-RA) naar aanleiding van de
gcvraag(ic verandcring en de gehclc inrichting maakt deeluit van de aanvraag. Dc rapporten zijn
vollcdig en gecft de gcluiclsbelasting van\vcgc de inrichting goc(l \veer.
Uil: de bcrckeningen bl~jkt dat de geluidbUdragc van de gchelc Amcrccntralc na rcalisatic van de
uitbrciding tcr plaatsc V,JI1 de zonegrclls tusscn de 45 en 50 d(B)A bedraagt,
a01ankclijk van de positic. De hoogste gcluidbUdragc vanwegc de bcoogde verandcring trecdt op
aan de oostzijde van de 7.onegrens (Zonepunt 61\). Hier tre-edt zO\ve! in de dag, avond- en
nachtpcrioc1c cen verhoging op ten opzichte van de in voorschrift 4'.1.1 van de. huidigc vcrgunning
vastgelcgdc gcluidnorrnering op dit punt. Echter, ondanks dcze verhoging \vorclt de rnaxirnalc
grcns\vaardc van 50 dB(A) op elit zoncpunt niet overschreclen. Daarnaast wordt de in voorschriH4.1.1 van de huidige vcrgunning vastgclegdc gcluidsbclasting voor de woning aan de Peuzelaar 3
in de dagperiode rnet 1 dB(A) ovcrschredcn. Hicrb~j geldt dat vanwege c1czc vcrhoging de in de
VVeL geIuidhinder voor deze woning vastgestclde gn-::nsw,larc1c van 57 d(B)A niet wordt
overschrccIcn.
gepn~jccteerdc

De geluidssituatic na de bcoogde verandering brengt met zich rnee cIat voornoemde beoordclingspuntcn zoals die in vcrgunningvoorschrift 4-.1.1 van de huidigc vergunning zijn opgcnomcn
Inocten worden aangcpast. 'IVe bcschouwen ondcrhavige de aanvraag daarom 111cdc ais ve1'zock ex
8.24 'Nm tot aanpassing van dat vcrgunningvoorschrifL

6.3

Maximale geluidniveaus

In de Handrciking industriclawaai en vergllnningvcrlening wordt niet cxplicict op de systc111atick
conl(xm de voonnalige circlilairc Industriclawaai met betrekking tot 111aximalc geluidsniveaus
ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gczocht bij de grcns\Vaardel1 zoals in de I-Ianclreiking
z~jn opgenorncn in rclatie tot de gcn1ccntelijkc nota industriclawaai. Hicrin is aangcgeven ciat de
111aximalc geluiclsnivealls bcperkt 1110etcn blUvcl1 tot maximaal 70 clB(A) in de dagpcrioclc,
65 dB(A) in de avondpcrioc1c en 60 dB(A) in de nachtpcriodc.
Door de gevra;:lgc1e verandcring vv~jzigcn de maxin1<llc gcluidsnivcaus vanwege de inrichting nict
en wonit aan clczc waardcn voldaan.

6.4

Verkeersaantrekkende werking

Uit vastejurisprudentic van de Afclcling bcstuursrcchtspraak van de Raad van State bl~jkt dat het
verkcer op de open bare weg op ofbuitcn het gczoncerd industrieterrcin niet hoeft tc worden
gctoetst, omdat hic1'door het speciale regime en vergunningstclsel voor bcclr~jven op cen gczoncerd
industrictcrrcin worden doorkruist. 'rVij hebben de -mogel~jkc- vcrkcersaantrekkendc werking
vanwegc de inrichting claarOlTl nict nader ondcrl:ocht.

7

Externe Veiligheid

]n de installatics waa1'in pocdervormige brandbare stofI'cn voo1'komen, zoals sonlrnige biomassastrol11cn, kunncn stofexplosics, brand en broei optrcclen. Bet risieo op brand en broei is laag
omdat drogc biomassa wordt opgcslagcn. Om sto/c;xplosics te voorkomen worclt een aantal
rnaalrcgcJc.n getrofTen zoals vonkdctectie op de transportban<len, <larding inst<:dJaties en
stoLlfzuiging. Aan de vigcrendc vergunning z~jn voorschriftcn vcrbondcn (hooCclstuk 10 en 11.3)
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met het oog op het voo1'kol11en van sto[cxplosics, brand en broei, Die voorschriften
tocpassing op de gevraagde uitbreiding.

z~jn

ook van

Dc Biomassa maal- en opslagvoorzieningcn zullen volgcns de aanvraag voldocn aan de ATEXrichtqjn. A'J'EX staat voor AtmosftTeS Explosivics f'Jl omvat cen twcctal Europese richtlUncn
A'rEX 95 en A'T'EX 137.

8

Geur

8.1

He! kader voor de bescherming tegen geurhinder

Hct in de Nedcrlandsc crnissicrichtlUn lllcht (hicrna: NcR) omschrcvcn algcmccn uitgangspunt van
het gcurbclcid is het zovcel rnogel~jk bcperken van gcurhindcr en het voorkorncn van nicuvve
hinder. Dit uitgangspunt vorrnt S<1mcn met het t.oepasscn van de BIrr de kern van het nationale
gcurbelcid. In het landclUkc geurbcleid is vastgelcgd clat \VU cIe lliteindclijkc afweging maken
waarb~j \'VU rekcning houdcn 111et aIle relcvante belangen om tot een dUllrzamc kwalitcit van de
leefon1geving tc komcn.
Het geurbeleid be staat uit de volgenc1c uitgangspunten:
als e1' geen hinder kans op hinder is, zijn maatrcgelen nict nodig;
ais er wcl hinder of kans op hinder is, worden maatrcgclcn op basis V;1.n de BB'1' a(seleid;
voor bcpaaide branches is een toetsingskaclcr voor gCllrhinc1cr in een b~jzondcre regcling van
de NcR opgcnomcn;
de mate van hinder die nog acccptabcl is, wordt vast.gestcld door bet bcvocgd gczag.

or

Voor bet bcpalcn van het acceptabelc hinclerniveall gceH: de NcR de hindersystematick, [vIet
behulp hicrvan kan ecn sitllatic van gcuroverlast \'11orden bcoordccld. Tocpasscn van de hindcrsystematick lcidt tot cen spcciIlcke af~veging voor een individucle situatic oi'tot het toepasscn van
cen b~jzondcrc regcling.
8Q2

De gevolgen van de aangevt'oagde situatie voor geur

Vanwegc de op-cn overslag van biomass a zijn tot oj) hcdcn geen geurklachten bij 011S ingediend.
\Vij verwachten clat: de tocnarne in de op- en ovcrslag van biomassa hicrin gecn vcrandering zal
brcngen. In het gcval wO toch gcurklachtcil ontvangcn, zullcn w~j ovcr'vvcgcn of' aanvullcndc
maatrcgclcn nooclzakclijk z~jn.

9

Lucht

9.1

Het kader voor de toetsing van luchtemissie

I-let kaclcr voor de toetsing van de cmissie naar Iucht vormt de NcR cn de \Vet luchthvalitcit. Dc
NcR richtlijn, die de B13'1' vool' het bepcrken van luchtcmissics beschrijH, worclt landclijk tocgcpast
als toctsingskaclcr voor de bcoordcling ell rcgulcring van lllchtcrnissics. Verde]' is de BREF "Grote
stookinstalatic:/' en de BREF "Opslag bulkgoedcrcn') relevant, cvcnals het Bcsillit cmissie-eisen
grotc stookinstallatics A (BEES-A).
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9.2

De aangevraagde emissiebronnen: emissie noar de lucht

Azgemeen
Potenticlc emissiebronnen zijn de ccnhcid Arner 9) de extra aan- en af;/Ocrbewcgingcn (per schip)
en de extra op- en ovcrslag van de biomassa op het terrcin van de inrichting.

Amer··9
In de aanvraag is vcrmclc1 clat: door hct vcrhogcn van de hocveclheicl biomassa de cmissic (zovvel
conccntratic als vracht) van ecnheid 9 niet tocnccmt ten opzichtc vall de huidige) vcrgllndc)
sitllatic. Dcze stelling \,vorcit ondersteund door de rcsultatcn van ten procCwaarb~j 50% biornassa
i.n 1\rncr-9 is mecgcstookt <llsrncde uit het rapport "niclI\vc rncthodick voor de bcpaling van het
rookgasdcbiet bij meeswkcn in kolengcstookte elcctricitcitsccntralcs" (kenmcrk 50431057KPS/MEC 04-7116, 3 septernber 2004), welke als aanvulling 01' de MER-aanmcldingsnotitic is
ingedicnd (zic paragraaf2.2). Vanwege het vcrvangen van stccnkool door biomassa als brandstoC
voor Amcr-9 nemen de cmissics van Alner-9 niet toe.
Aan- en c!/ooerbeweg,ill,geJl
In de nieuwe situatie neemt het aantal vrachtwagenbcwcgingen afmct circa 300 perjaar en neemt
het aantal schcepsbewegingcn toe met 130 perjaar.
OjJ·" en ovelslag van biomassa
Dc biomassa wordt gelost vanuit de schepel1 111ct een extra losinstallatie. Dat kan cen grijper oC
pneumaat ztjn, afhankelijk van de soort biol11assa. Ecn gl'~jper kan voor circa. 50% meer storvonning zorgcn (ten op:tichte van pneumatisch oppakkcn). De stof\lOrming van cen grijpcr wordt
(b~j Esscnt) bcperkt vanwege de geringc loshoogte cn de door Essent gehantcerde wcrkinstructic.
VanaCclc loskade v\'orcit biomassa nlet een gcsloten transportbandcn naa.l' de silds en maalinstallaties gctransportecrd) zodat hierbij geen sto[ kan vrijkomen.

9.3

Wet luchtkwaliteit (Titel 5.2 Wm)

Toetringskader
Bet toetsingskadcr voor luchtkwaliteitscisen is tc vinden in hoofdstuk 5) titcl 5.2 van de \Vm. Dc
rcgclgcving is uitgc\verkt in een Algc.rnene rnaatregcl van bestuur (1\1v1.v13) en cnkclc I'vlinistcridc
Rcgclingcn nl.:
AMvB 'Nict in betekcncnde mate' (NlBM) (Stb. 2007,140);
l11inistcricic reg-cling 'Niet in betekcncnde mate' (NIBIvl) (Stcrt. 2007) 21 B);
ministcricie rcgeling 'llcoorclcling luchtkwalitcit 2007'(Stcr. 2007,220);
ministeride rcgeling 'Projcetsaldering luchtkwalitcit 2007' (Stcrt:. 2007, 218).
De rcgclgcving kent een flcxibelc koppcling tusscn ruimtclijkc activiteitcn en gcvolgen voor de
luchtkwalitcit. Prqjecten die 'niet in betekencndc mate bijdragcn' aan de luchtvcrontrciniging,
boevcn niet a{zondcrlijk gctoctst tc worden aan de grenswaardcn voor de buitcnlucht) aangczicn
deze "niet in bctckencndc mate" (NIBrvI) bijclragcn aan de luchtvcrontrciniging. Dczc NIBrvI
bijdragc vv'ordt in het National Sarnenwcrkingsprogramma Luchtkwalitcit (NSL,) door
vcrschillcnde maatrcgelcn ondervangcn.
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Titel 5,2 van de \1\1m bcvat bcpalingen bctreflt~ndc luchtbvalitcitseiscn, ]n bijlagc 2 van de \Nnl
de grcnswaarden voor luchtverontrcinigcnde stoffen opgenomen,
De grcns-/richtwaarden voor de luchtkwaliteit uit b~jlage 2 van de \Nm, bctrel1t:ndc zwaveldioxide) stikstoklioxide, zwcvcnde c1eel~jcs Pl\,I 10, lood) koolmonoxide, benzeell, OZOl1, arseen,
cadmium, nikkcl bcnzo(a)pyrccn worden door ons als toetsingscritcrium gebruikt.
De kans op ()vcrschr~jding van de grcl1swaardc is op landeliikc schaal voor de stofl'cn Pl\I 10 en
z~jn

J

stikstof'clioxidc het: gl"ootstc, \loor cIe andere stofren geldt dat nict oCvrijwcl nict. \Vel kan de
cmissic van de andere stofI(~n op lokale schaal tot (dreigcnde) ovcrschrijding van de gl'cns- of
richtwaarden leiden, Daarvan is in de omgcving van het industrictcrrcin vooralsllog gccn sprakc,
De grenswaardcn gcvcn een niveau van de buitcnluchtkwaliteit aan dat) in het bclang van de
bcschcl'ming van de gczonclhcid van de mens cn van het milieu in I.ijn gehed, (binncn cen
bcpaaldc tcrmijn) fnoct z~jn bercikt. AIleen ten aanzien van de stoIJ(;n die gcnocmc1 zijn in bijlagc 2
van de \IVm en waarvan is te vcrwachtcn clat clel:':c nUl in de tockomst, de gcstelde grenswaarden
zullen overschrijden of'door de inrichting \vorden uitgestotcn is het noodzakclUk dat. cen ondcr-

or

I.ock wordt verricht naar de mogelijke gevolgcn van het in werking z~jn van de inrichting.
Bet. vaststcllcn van het l(\valiteitsniveau en het bepalen van de rnate waarin dat voldoet aan de
grcns\,vaardcn uit de \V111 kan plaatsvinden door middel V,l11 berckeningcn of'rnetingcn, Indien
gcbruik \vorch gemaakt van metingen dan is hoofdstuk 3 van de Regcling beoordcling lucht:l(\valitcit: 2007 van toepassing, Indien gebruik wordt gemaakt van berekeningen dan is hoofdstuk 4·
van de clcsbetrcfl(:nde Regeling v<ln toepassing.
Dc uitkomsten \,,'ordcn gebruikt om te bepalen of11et NIBlvI-critcrium van 3 % (ten opzichte van
de achtcrgrondwaarde) of 1,2 ug/m3 (absolute waarde) niet wordt ovcrschrcdcn en of de luchtkwalitcit in ovcrcenstcmrning is met: cen grcnsvvaardc die voor cen luchtvcrontrcinigendc star in
hijlagc 2 van de \1\1m is opgenomen,

Beoordeling
Een rapport van een luchtonderzock (301 02120-Consulting 10-1709 revisie I,
12 novcmber 2010) ma<lkt clccl uit van de. aanVnt2lg, Bet rapport is vollcdig en gccft de
luchtcmissie vanwcgc de inrichting, inclusicfdc gcvraagde vcrandcringcn, gocd \veer,
De hoogstc immissieconcc~ntratic. fijn stof als gevolg van bedrijfsmatigc activitcitcn bcdraagt op hct
hoogst bclastc toctspunt 0/12 ug/m:l,
Orndat de bijdragc van Esscnt aan de immissie van nin stof op het hoogst bclaste toctspunt minder
bcdraagt dan 1,2 Ug/111 3 worth dit beschouwd als NIBrv'l en hocft gccn vcrclcl'c toctsing plaats tc
vinden, De bijdragc van NIlHvl-pn~jectcn aan de luchtvcrontrciniging: wordt binncn hct NSL
gccompcnsccrd met algemcnc maatrcgelcn. De 'Net luchtkwalitcit staal vcrgunningvcrlcning niet
in de "\leg,
Dc hoogstc immissicconccntratic stikstofclioxidc als gevolg van bcdrijLmatige activiteitcn oj) het
hoogst bel,lste toetspunt bcdraagt 1,93 ug/m 3 ,
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Dc bijdrage van Esscnt aan de conccl1tratic stikstofclioxidc buiten de grcnzel1 van de inrichting
bcdraagt op cnkele locaties nlccr dan het NIB?vl-criterium van 1,2 J-lg/rn 3. In figullr 1 zijn deze
10catics grafisch wecrgegeven. De achtergrondconccntratie op de 10ca1ie, waal' de hoogstc bUclragc
van 1,93 ~Lg/m3 is berckend, bedraagt 19,5 }-Lg/m3. Opgcteld bcdraagt de totale concentratie
21,4- J.-Lg/m 3 • De hoogst berekcncle totaie immissieconcentratic bcdraagt 28) J.-Lg/m 3 . Vcrvolgens is
gctoetst aan de grcnswaardcn zoals genocrnd in de \Net milieubehccr (tabel1).
------------,------------

Stof

Norm
conccntratic
j aal'gclni(ldcldc
-,1\anta1 ovcrschr~jdjngcn pcrjaar van
het 24·-uurgcmiddcldc van de waarde

.-~-----

NO,
N0 2

Grcnswaardc

4·0 Ji h~~~ _____ ~....
35 dagcn

~?'JLgg~!g~~_. __ ~___~_~____ .~+~--~. --.- ......... ~'"'"'~_
Jaargemidde1dc conccn~~atic
4-0 !g/m3
~---~-~~~---Aantal ovcrschrijdingen per jaar van
18 uur
het uurgcmiddcldc van de waardc

20Qjt&.l1'-' ____ ~ ______________________ -----------------~c,_:_~.
'I'abel 1 Grenswa_ardcn zoals genocmd in bijl<1.ge 2 van de \Vet milieubehccr
De grcnswaardcn zoals gcnoemd in de vVet milieubehcer \vorden niet overschrcden. Dc emissic
van qjn stof en NOx vanuit de inrichting staat vergunningvcrlcning niet in de wcg.

Figuur 1 Ovcrschrijdingscontourcn van het NIBlvl criterium voor N0 2 .
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9.4

Conclusie

'T'cn aanzicn van de de ovcrige in cle 'Nct luchtkwalitcit genocmde stoflen ondcrschrijvcn wij de in
het rapport vcrmclde conclusic dat de wcttelijk vastgcstclclc grens\vaardcn en richtwaardcn nict
ovcrschredcn \vorden. Dc \IVet lucht1{\<\'aliteit staat vcrgunningvcrlcning niet in de wcg.

10

Ccmdusie

\Nii hcbbcn de gcvolgcn VOO1"' het milieu die de inrichting kan vcroorzakCll beoordcclcl, meele in
hun onckrlinge samenhang, gczicn de tcchnischc kenmcrkcn van de inrichting en de gcograflschc
ligging van de inrichting. Binncn de inrichting zllllcn de van tocpassing zUnclc BIrr worden
tocgcpast.
Op grond van bovcnstaandc overwegingcn bcsluiten \VU de gevraagde \t\Tm-vergunning tc
vcrlcncn. 'rer bcscherming van het milieu verbinden wU voorschriftcn aan de vergllnning

11

Wijziging voorschrift 6.1.2 van de vergunning van

<)

juli 2002

In voorschrift 6.1.2 van de huidige vcrgunning van 9 juli 2002 is bcpaald dat perjaar Inaximaal
1200 ton secundaire brandstofTen rnogen worden ontvangen en mogen 'worden bijgcstookt. Nu de
aanvraag betrekking hcc[t op het bijstoken van in totaal 1700 kton biomassa, bcschoU\<\ren 'we de
aanvraag daarorn meek als een verzoek ex artikel 8.24, \IVm tot Clan passing van de
vergunningvoorschriftcn. Voorschrift 6.1.2 wordt dan oak middcls dit bcsluit zodanig gcwUzigd
dat bijstook van maximaal 1700 kton biomassa wordt tocgcstaan.
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12

Besluit

Gelct op het voorgaande en de ter zakc geldendc vvettelijkc bepalingcn bcsluitcn wij:
<>
cIe cloor Esscnt Encrgic Procluctic BY aangevraagdc vcrgunning aIs bcdocld in artikcl 8.1)
ecrste lid sub b, van de \Net milicubchccr voor het vcrandcrcn van ('en inrichting, gelcgcn aan
de An1cnvcg 1 tc Gecrtruidcnbcrg, it: vcrlcncn;
dat de bij clit besluit bchorcndc gewaarrnerktc aanvraag cIcci uitrnaakt vall dit bcsluit voor
:l.ovcr de voorschriftcn en bc,:perkingcn niet andcrszins bcpalcn;
aan dczc \!Vm-vergllnning de voorschrifh-:n en bcpcrkingcIl tc vcrbindcn, zoals die in clit bcsluit
zyn opgcnorncn;
<>
voorschrifh~n 4-.1.1 en 6.1.2 verbonclcn <tan de op 9 juli 2002 aan Esscnt Encrgic Product-ic
B\1 vcrleenc1e vcrgunning ingevolgc de \Vet milicubebecr op grond van artikcl 8.24· van de
'Net milieubehccr tc \v~izigen in v()orschriften 4-.1.1 en G, 1.2 zoals vcrmcld in b~jlagc 1
beborcncl bij clit bcsluit;
het origincel van dit bcsluit tc zenclcn aan Essent Energie Productic BV, Postbus G89,
5201 AR 's-Hcrtogcnbosch en een afscbrifl van dit besluit te zen den aan:
het college van burgcl1wcstcr en wcthouders van Gccrtruic1cnbcrg, Postbus 10001)
4-940 GA Raamsdonksvecr;
Het dagdijks bestuur van bet watersehap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
Rijkswaterstaat dircctie Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
Regionalc Miliellclienst vVest-Brabant, cle heel' K. Hornman, Poslbus 16,
4·700 AA Roosenclaal;
Con1misie voor de milieucmxtrapportagc, Postbus 234-5, 3500 GI-I Utrecht;
VROIvl-Inspcctic l:Zcgio Zuid, de Rcgionaal inspcctcur, Postbus 850,5600 /\'IV Eindhoven;
dezc beschikking bekcnd te maken op
(>

I>

I>

ls-Hcrtogcnbosch,
Gedeputccrdc Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bllreauhooCd VC1'gunningverlening Proccsindllstrie en Af\!alverwcrking.
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VOORSCHRIFTEN
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1.
1.1

Opslag, overslag en transport van biomassCi
Aigemeen

1.1.1

De ontluchting van de opslagsilols voor biomassa rnoet plaatsvinclcn via ten
flltcrillstallatie. Een filtcrinstallatic moet zoclanig zijn uitgcvocrd en vvordcn ondcrhoudcn
dat de stoI'conccntratie in de gercinigdc a(gcvocrde lucht bU nicuw op tc richtcn siloillstallatics nict meet bcdraagt dan 5 mg/mo 3,

1.1.2

Dc stortpunten in de pncumaat en l1aar de transportbanden mod gcslotcn zUn
uitgcvocrcl. De a(q;czogcn lucht mod via een filtcrinstallatic worden afg'{-;voerd. Dc
stol"(:onccntratie in de gcrcinigdc afgcvocrdc lllcht moet lager z~jn dan 5 rng/m o3,

1.1.3

Dc transportbanden voor de biOlnassa

1.1.1

Aansluitingen van transportbanden en leidingen oj) de gcvel van de overstorttorens en
van het hamermolengcbouw dienen kiervrij tc zijn uitgcvoerd.

1.1.5

Dc good-housekeeping maatregelen zoals bcschrcvcn in bijlage A van de
vcrgunningaanvraag dicnen in acht te worden gcnomcn,

1.1.6

1--Ic1 bodemrisico van de opslag, overslag en transport van biomassa vamvegc de niellwe
activitcitcn moct door het trdTen van doclmatigc maatregclcn en voorzieningen voldocn

l110etcn

gcslotcn zijn uitgt:voercl.

aan bodcmrisicoeatcg"orie A zoals gcclefinieerd in de NRB.
1.2

1.2.1

Maalinstallatie

De nieuwe l11aalinstallaties dicnen in cen gebouw tc worden gcplaatst. Bet
hamermolengebouw ITIOet zUn uitgvocrd met cen dubbcle stalen (sandwich)constrllctie,
vvaarvan de spouw is gevuld met n1ineralc \Vol, of' een <lnderc akoestisch gclUkwaardigc
constructic.

1.2.2

()pcningen in de gevel van bet hamcrmo!cngebollw moden met een geilliddcl11pende
voorzicning zUn uitgcvocrd.

1.2.3

Dc bion1<:lSSa 111aa1- en opslagvoorzicningcn I110ctcn voldocn aan ATEX-richtlijnen 95 en
137.

1.3

1.3.1

Bedieningsvoorschriften

Voor icclcr afzonclcrlUk risicovol proccs moeten bcclieningsvoorschriftcn of proccclurcs

zUn opgcstcld waarin ten minstc het ondcrstaandc is opgcnomen:
a ele proccs voorbcrcidcnde handclingcn, het opstarten, het volgen en het stoppcn van
cen proces;
b de hocveclhcdcn, de wUzc en de volgordc van doscrcn van de voor het proces
noodzakcl~jkc stom:n;
c de procesol11standigheden voor ccn no1'n1aa1 procc.svcrloop (proccswindo-w);
d de tc trCn(~n maatregelcn b~j boven normale proccsomstanc1ighedcn die tot ecn
gevaa_rlijkc situatic kunncn lciden en ele tc volgen noodstopproccdurcs;
c de te volgen procedures om de installatics productvrij te maken.
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1.4

Voorzieningen

Vciligheidstoestcllcn rnoctcn 20 zijn geplaatst en bcschermd dat hun werking op gencrlci
door afzcttingcn van productcn nit de systemcn kan vv'orden belemmerd.

\NU;:C

1.5

1.5.1

Procedures en instructies

Vergunninghoudstcr client procedures tc hantcren voor:
a het in en uit bcdrUfnell"lCn;
b aile {~lscn van de n01'111<11c bcdrijf.<;vocring (inclusicC tcstcn, onckrhoud en inspectic);
c waarncmcn van en reactic op af\vijkingcn van l10rrnalc opcrationelc condities;
d productie t:~jdcns ol1(krhoud.
In deze procedures moct minim;-lal aandacht worden bcstccd a<ln de (tijdel~jk) tt nemcn
veilighcidsmaatregelcn.

1.5.2

In de procedures voor het aanbrcngen van wijzigingcn van het vciligheidsbchecrssystccm
dicncn de volgenck aspcctcn te z~in verzekerd:
;:1 voor welke \vijziging de procedure geldt;
b hoe de gcvolgen voor de vciligheid worden gecvaluccrcl;
c hoc er gebruik wordt gemaakt van rclevante gegevcns over ongevallen en incidentcn;
d hoc de documentatie wordt aangepast;
e hoe over wijzigingcn met de uitvoerenclen (medcwerkcrs van de procluctie- en
onderhoudsafdeling) wordt gecommuniceerd;
f hoc in training van l1lcdewcrkers vvordt voorzien;
g hoe de wijziging \vordt gecontroleerd, d.w.z. hoc wordt nagcgaan dat:
de wijziging volgcns de procedure is uitgevoerd;
de gcvolgcn VOOl' de vcilighcid in kaart zijn gcbracht;
evcntuelc maatregclen zijn gcnomen;
de documentatie is aangcpast;
over de w~jzigingcn rnct bctrokkcn pcrsoneel is gecommuniceerd.
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Bijlage 1: {Geluids)voorschriften voor gehele inrichting
1.1.1.1

I-:let langtijdgemidclcldc bcoordelingsniveau L\I',LT vcroorzaakt door de in de inrichting
aanwczigctocstcllcn en installaties, door de in de inrichting verrichtc \vcrk;;;aamhcdcn or
activitcitcn, alsl1lcdc door het transjJortvcrkecr binJ1cn de grcnzcn van de inrichting, mag
op de ondcrstaandc bcoordclingspuntcn (zic b~jlagc 2) nict mccr bcclragcn dan:

N,; h'p'"'"
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In de inrichting mag perjaar maximaal 1,700 kton sccunclairc brandstolTen worden
ontvangen en in de eenhcden 8 en 9 en in de vergassingsinstallatie worden b~j- en
rncegestookt.

tsscnl tncrgic Productic BY, Gccrtruidcnbcrg
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Essonl Enorgio Produclie BY, Georlluidonborg
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Bijloge 2: Geluidemissiepunten

Essen! Energic Produclic BV, Gccrtruidcnbcrg

21/21

