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Het MER is opgedeeld in een hoofd rapport en een bijlagenrapport. Dit bijlagenrapport be-
vat de achterliggende informatie. beschrijvingen en onderzoeksresultaten. Onderstaand
schema maakt duidelijk wat waar is opgenomen.

Hoofdrapport

Inleiding (hoofdstuk 1)

'Nut en noodzaak' en doelstellng (hoofdstuk 2)
Geeft aan waarom de SZF6 op Chemelot wordt gerealiseerd
en welke doelstelling wordt gehanteerd voor de voorgenomen
activiteit.

Randvoorwaarden en uitgangspunten (hoofdstuk 3)
Voor de onderscheiden mileuthema's en aspecten.

Beschrijving van de aiternatieven (hoofdstuk 4)
Behandelt achtereenvolgens het nul alternatief, het voorkeurs-
alternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief.

Effecten van de alternatieven (hoofdstuk 5)
Beschreven zijn de milieugevolgen van het nulalternatief, het
voorkeursalternatief, en het meest milieuvriendelijk alternatief.

Vergelijking van effecten (hoofdstuk 6)
De milieueffecten van het nulalternatief (als referentie), het
voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief
worden onderling vergeleken.

Het hoofd rapport wordt afgesloten met de meest
in het oog springende en de voor de besluitvorming
belangrijkste conclusies.

Separaat van het hoofd- en bijlagen rapport is een
samenvatting van het MER geleverd.

Dit bijlagen rapport heeft een vijftal bijlagen:
1. Lijst van afkortingen

2. Planlocatie SZF6 op Chemelot

3. Processchema
4. Toetsing BREF's

5. Quick-scan Flora en Faunawet

6. Geraadpleegde literatuur en bronnen

Bijlagenrapport

Beleidskader (hoofdstuk 2)
Gaat in op het van toepassing zijnde beleid.

Wet- en regeigeving (hoofdstuk 3)
Behandelt de vigerende wet- en regelgeving, normeringen,
en de besluiten die betrekking hebben op de m.e.r

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling (hoofdstuk 4)
Beschrijft de bestaande toestand van het mileu op en nabij
Chemelot en de milieugevolgen van de autonome ontwikkeling.

Procesbeschrijving van de salpeterzuurfabriek 6 (hoofdstuk 5)

Miiieugevoigen van het VKA (hoofdstuk 6)
Behandelt de milieueffecten van de voorgenomen activiteit.

Miiieugevoigen van het MMA (hoofdstuk 7)
Behandelt de milieueffecten van het meest milieuvriendelijk
alternatief.

Leemten in kennis en informatie (hoofdstuk 8)
Bevat een overzicht van leemten in de beschrijving van de
bestaande milieutoestand (en de autonome ontwikkeling) en
van de milieueffecten van de alternatieven.

Evaluatieprogramma (hoofdstuk 9)
De onderwerpen voor het evaluatieprogramma zijn
benoemd.
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2 BELEIDSKADER

2.1 Algemeen

Internationaal beleidsveld

Nationaal Mileube/eidsp/an (NMP 4)
Het NMP4 (2001) is gebaseerd op internationale afspraken. De doelstellingen van het
NMP 4 gaan verder dan die van onder andere de NEC-richtljn. Het beleid heeft onder
meer betrekking op de milieuaspecten bodem, water, lucht en geluid.

Provinciaal Omgevingsp/an Limburg (POL)
Dit plan legt het provinciaal beleid vast voor de inrichting en kwaliteit van de fysieke om-
geving in Limburg. Het plan geldt voor de periode 2001-2009 en is in de plaats gekomen
van streekplannen, het milieubeleidsplan, het waterhuishoudingsplan en het provinciaal
mobiliteitsplan. Ook bevat het beleid op het gebied van economie, cultuur en welzijn.

Het POL geeft aan dat de site Chemelot behoort tot een provinciaal economisch kern-
gebied, meer bepaald de economische cluster chemie. Het POL legt de nadruk op het
ontkoppelen van economische en welvaart ontwikkeling, van het gebruik van ruimte, mi-
lieu, energie en grondstoffen. Meer concreet:
. activiteiten die groot beslag leggen op grondstoffen, milieu en ruimte, maar met lage

toegevoegde waarde voor de regio, niet meer aantrekken of ondersteunen,
. uitputting van eindige voorraden voorkomen, vervanging van deze grondstoffen sti-

muleren door vernieuwbare alternatieven,
. stimuleren duurzaam ondernemen, zowel op niveau van individuele bedrijven als be-

drijventerreinen. Prioriteit heeft zuinig gebruik van ruimte, water, grondstoffen en
energie, hergebruik van afval en vergroting aandeel duurzame energie,

. revitalisering van bedrijventerreinen,

. duurzaamheid als uitgangspunt moet vanzelfsprekend worden.

MERSZF6
Bijlagenrapport - 1 -
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De verplaatsing van SZF6 naar Geleen past binnen 'duurzaamheid': schaalvergroting
van de productie op één locatie reduceert emissies, er ontstaan synergievoordelen op
het gebied van proces, productie en HSE-management, externe veiligheid risico's wor-
den opgeheven door het tot nul afbouwen van (spoor)transport van ammoniak.
Er wordt voldaan aan doelstellingen in het POL ten aanzien van bedrijfsinterne milieu-
zorg en het opstellen en uitvoeren van milieubeleidsplannen.

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein DSM-Geleen" d.d. 14 december 2000
De locatie Noord van de site Chemelot, waarop de SZF6 wordt gerealiseerd, maakt pla-
nologisch gezien deel uit van het bestemmingsplan DSM-Geleen van de gemeente Sit-
tard-Geleen. Het plandeel waar SZF6 komt, heeft een chemisch industriële bestemming,
inhoudende dat uitbreidingen in principe mogelijk zijn.

ChemeJot Milieuplan
Volgend uit het Convenant Chemie is het Chemelot Milieuplan (CMP) opgesteld. In het
kader van dit Milieuplan worden alle relevante milieuthema's belicht. Hiermee kan een
integrale afweging worden gemaakt over de in de planperiode (2006-2010) te treffen mi-
lieumaatregelen en -voorzieningen.

SZF6 heeft beperkte invloed op de in het huidige CMP (2006-2010) geschetste progno-
ses van de milieu prestatie van Chemelot. De SZF6 zal worden ingepast in het toekom-
stige CMP, dat naar verwachting in 2011 verschijnt.

2.2 Externe veiligheid

De Seveso richtlijn van de Europese Unie is begin 1997 in werking getreden. De Seveso
II-richtlijn handelt over de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen be-
trokken zijn, en beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen voor mens en
leefmilieu, om op een coherente en doeltreffende wijze hoge niveaus van bescherming
te waarborgen binnen de gehele Europese Unie. Hiertoe legt de Seveso II-richtlijn zowel
aan de industrie (meer bepaald aan de zogenaamde Seveso-inrichtingen) als aan de
overheid verplichtingen op. In 1999 is de Wet milieubeheer hierop aangepast.

2.3 Emissies naar de lucht

Götenborg-protocol uit 1999
In het Götenborg protocol uit 1999 hebben de lidstaten van de Europese Economische
Commissie van de Verenigde Naties (Unece) afspraken gemaakt over vermindering van
de uitstoot van ammoniak (NH3), zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige
organische stoffen (VOS). Het protocol legt iedere lidstaat een nationaal emissieplafond
op. Per 2010 mag Nederland niet meer uitstoten dan deze plafonds aangeven.
Voor Nederland zijn de nationale emissieplafonds voor ammoniak 128 kton, voor zwa-
veldioxide 50 kton, voor stikstofoxiden 266 kton en voor vluchtige organische stoffen
191 kton. Naar aanleiding van het Götenborg-protocol is de NEC-richtlijn opgesteld.

NOx-emissiehandel
In het kader van het internationale klimaatbeleid heeft Nederland zich verplicht (in het
Götenborg Protocol en NEC-richtlijn) tot vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden
op langere termijn.

MER SZF6
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Op nationale schaal heeft Nederland de handel in NOx-emissierechten geïntroduceerd,
waarmee de industrie kosteneffectief zijn bijdrage aan de emissietaakstellingen kan le-
veren. Deze emissiehandel vindt plaats tussen aangewezen bedrijven in de industrie
(onder andere bedrijven met verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermo-
gen van minimaal 20 megawatt). Afhankelijk van de aard van de installaties in een be-
drijf wordt een prestatienorm opgelegd. Een bedrijf dat meer uitstoot dan de prestatie-
norm, kan investeren in maatregelen tot vermindering van de emissies of extra rechten
van andere bedrijven kopen. I

Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit (27 september 1996)
Officieel de 'Richtlijn 96/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwali-
teil' In deze kaderrichtlijn staan de grondbeginselen van het Europese luchtkwaliteitsbe-
leid. In enkele dochterrichtlijnen zijn grenswaarden uitgewerkt voor verschillende stoffen.
De eerste dochterrichtljn (1999/30/EG) geeft grenswaarden en alarmdrempels aan voor
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood. Met name
stikstofoxiden kunnen door de voorgenomen activiteit worden geëmitteerd.

2.4 Geluid

Europese Richtlijn Omgevingslawaal
De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is op juli 2002 gepubliceerd en is via hoofdstuk
IX van de Wet Geluidhinder per 18 juli 2004 geïmplementeerd in het Nederlandse be-
leid. De richtlijn richt zich op agglomeraties, inrichtingen en wegbeheerders. Hierdoor is
de richtlijn van toepassing op de activiteiten zoals deze plaatsvinden op de Chemelot-
locatie te Geleen. De implementatie van de richtlijn omgevingslawaai grijpt overigens
niet in op het Nederlandse normenstelsel in het kader van de Wm-vergunningen.

Nationaal Mileuplan 4
In het NMP4 (2001) is een grotere nadruk gelegd, in navolging op het NMP3, op het tot
stand brengen van een akoestische kwaliteit, passend bij een bepaalde functie van het
specifieke gebied. De bestrijding van geluidshinder in Nederland gebeurt langs twee lij-
nen. Ten eerste is er beleid gericht op bestrijding van geluidhinder aan de bron. Daar-
naast is er beleid gericht op de bestrijding van de effecten van geluidshinder. Hierbij
kan, in het kader van de voorgenomen activiteit, gedacht worden aan maatregelen als
zonering en het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.

2.5 Energie

Het Convenant Benchmarking energie-efficiency
Energiegegevens zijn gebruikt bij het toewijzen van emissierechten in het kader van de
CO2-emissiehandei. Het Convenant Benchmarking Energie-efficiency wordt gebruikt om
de rechten op een transparante manier te verdelen. Uitwerking heeft plaatsgehad in de
CO2-emissievergunning die hieronder verder is omschreven.
In juli 1999 is door DSM een nieuw convenant met de overheid afgesloten, het zoge-
naamde "Convenant Benchmarking". Dit convenant beslaat de periode 2001-2012 en
houdt in dat de grootste industriële energieverbruikers in Nederland zich verplichten om
uiterlijk in 2012 wereldwijd tot de beste 1 0% energiezuinige gebruikers te horen. Dit be-
tekent dat DSM zich gaat meten met vergelijkbare installaties over de hele wereld. Om-
dat DSM veel waarde hecht aan een concernbrede aanpak, zijn alle Nederlandse be-
drijfsonderdelen in de benchmark betrokken, dus ook de relatief zuinige processen.

MER SZF6
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DSM is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de benchmark. De onafhankelijke
organisatie Verificatiebureau Benchmarking Energie-effciency (VBE) heeft de functie
van controle-instantie en adviseur van het bevoegd gezag. De functie van het VBE
wordt overgenomen door KEMA Emission Verification Services BV.

2.6 Waterkwaliteit

Water framework directive (2000/60/EC)
Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De KRW
gaat uit van een stroomgebiedbenadering waarbij voor Nederland de stroomgebieden
van de Rijn, Maas, Schelde en Eems van belang zijn. Het doel van de KRW is dat al het
water in de Europese Unie in 2015 in "goede toestand" moet verkeren. Voor het stroom-
gebied van de Maas, waar de locatie van Chemelot zich in bevindt, is nog geen stroom-
gebiedbeheerplan opgesteld. Wel is er in april 2008 een Basisdocument KRW Maas ten
behoeve van de planvorming verschenen.

Vierde Nota Waterhuishouding (1998-2009) 1

Deze Nota (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998) bevat het nationale beleid voor
het te voeren waterbeheer. Voor de lozing op oppervlaktewater gelden als leidende
principes voor het emissiebeleid: de vermindering van verontreiniging en het standstill
beginseL.

2.7 Natuurbescherming

Ecologische hoofdstructuur
De term 'Ecologische Hoofd Structuur' (EHS) werd in 1990 geïntroduceerd in het Na-
tuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van LNV.
De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur (plant en dier) in fei-
te voorrang heeft. Het netwerk heeft als doel te voorkomen dat planten en dieren in ge-
ïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS
kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het plangebied op
de site Chemelot maakt geen deel uit van de EHS.

De Habitatrichtlijngebieden Grensmaas (152) en het Geleenbeekdal (154) zijn aange-
meld als Natura 2000 gebied. De ontwerpbesluiten (3' tranche) hebben tot en met 22
oktober 2008 ter inzage gelegen. Het Habitatrichtlijngebied Bunder- en Elsloërbos (153)
is nog niet aangemeld als Natura2000 gebied.

2.8 Klimaatverandering

Protocol van Kyoto uit 1997
Tijdens de Klimaatconferentie in Kyoto in december 1997 is afgesproken dat de EU-
landen hun gezamenlijke jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008 -
2012 zullen verminderen tot 8% onder het niveau van de periode 1990/1995.
Nederland is onder voorwaarden akkoord gegaan met een nationale reductietaakstelling
van 6%. Het protocol is op 16 februari 2005 in werking getreden.

1 Tot de komst van het Nationale Waterplan vormt de 4' nota waterhuishouding nog het formele kader

voor het waterbeheer.
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Onder het protocol mogen industrielanden een deel van hun reductieverplichting via
maatregelen in het buitenland realiseren. Daarvoor zijn drie nieuwe instrumenten: het
clean development mechanism (CDM), joint implementation (JI) en CO2-emissiehandel.
De invulling van de taakstelling is nader aangegeven in de nationale Uitvoeringsnota
Klimaatbeleid.

Uitvoeringsnota klimaatbeleid (1999)

Deze nota geeft de context aan waarin het klimaatbeleid voor de komende jaren ge-
voerd moet worden. Er is een basispakket met maatregelen gepresenteerd die in de pe-
riode 2008-2012 door de doelgroepen uitgevoerd moeten worden om de binnenlandse
emissiereductie tijdig te kunnen realiseren. Het betreft voornamelijk maatregelen gericht
op CO2-reductie door energiebesparing in alle belangrijke sectoren, de inzet van duur-
zame energie, maatregelen bij kolencentrales en maatregelen gericht op de reductie
van de niet-C02-broeikasgassen.

Voorts wordt aangegeven, welke beleidsinstrumenten en middelen de overheid zal in-
zetten om ervoor te zorgen dat de doelgroepen deze maatregelen ook daadwerkelijk
uitvoeren. De voortgang van de uitvoering van het beleid wordt bewaakt via een sys-
teem van emissie- en beleidsmonitoring. De beoogde voortgang van de beleidsuitvoe-
ring wordt in actiepunten vormgegeven. De beoordeling vindt plaats op ijkmomenten.

Het basispakket bestaat uit maatregelen en instrumenten die naar de huidige inzichten
voldoende zijn om in 2008-2012 een reductie van 25 miljoen ton CO2 op te leveren. On-
derdeel van het basispakket betreft de productie van duurzame energie.
Voor het jaar 2020 hanteert de overheid als doelstelling dat het aandeel duurzame
energie 10% moet bedragen.

CO2-uitstoot en energie-effciency hangen rechtstreeks met elkaar samen. Via deelna-
me aan het Convenant Benchmarking energie-efficiency levert DSM een bijdrage aan
dit beleid.

Richtlijn handel in broeikasgasemisslerechten
In de Europese Richtlijn met betrekking tot de emissiehandel in broeikasgassen

(2003/87/EG) is opgenomen dat alle EU-lidstaten in 2005 een systeem voor CO2-
emissiehandel moeten starten. Aan dit Europese handelssysteem nemen de grote indu-
striële bedrijven, waaronder DSM, deeL.
CO2-emissiehandel is handel in emissieruimte of emissierechten. Bedrijven die onder de
richtlijn vallen, krijgen een vastgestelde hoeveelheid emissierechten (emissieplafond of
cap) toegewezen. Zij hebben de verplichting om elk jaar emissierechten in te leveren,
om hun emissies te dekken. Bedrijven die zo een verplichting opgelegd hebben gekre-
gen, kunnen in emissierechten handelen.
Uitgangspunt van emissiehandei is het bevorderen van reducties van broeikasgasemis-
sies op een kosteneffectieve en economisch efficiënte manier, erkennend dat op lange-
re termijn het niveau van de mondiale uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 70 %
moet worden verminderd vergeleken met dat van 1990 (in het Kyoto Protocol).

CO,-emissiehandel
In het kader van het internationale klimaatbeieid heeft Nederland zich verplicht de uit-
stoot van broeikasgassen te verminderen in de periode 2008-2012 met 6% ten opzichte
van 1990. In Europees verband neemt Nederland deel aan de CO2-emissiehandel. De-
ze emissiehandel vindt plaats tussen bedrijven in de zware industrie, waaronder de site
Chemelot.
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De ruimte die elk bedrijf toegewezen krijgt ligt vast in het zogenaamde NAP (National
Allocation Plan) waarvan de 1e versie sedert 1 januari 2005 van kracht is. SZF4/5 en
SZF6 (hierin is voorzien) zijn in het NAP opgenomen.

Bedrijven die deelnemen aan de CO2 emissiehandel mogen zelf beslissen of ze hun
CO2 doel zullen bereiken via investeringen en/of handeL. Vanaf 2005 houdt de Neder-
landse Emissieautoriteit (NEa) als onafhankelijke organisatie toezicht op de wet- en re-
gelgeving rond de handel in (NO,- en) CO2-emissierechten. De betrokken bedrijven ver-
plichten zichzelf in het kader van het convenant tot het beperken van hun energiever-
bruik. Bovendien bestaat er een wettelijke verplichting tot het voldoen aan de maximale
uitstoot en de geldende eisen voor monitoring en rapportage. Elk bedrijf moet één keer
in de 4 jaar een monitoringsprotocol indienen bij de NEa. Ook moet het bedrijf elk jaar
een emissiejaarrapport overleggen dat door een onafhankelijk bureau is geverifieerd.

Alle installaties op de locatie, die in aanmerking komen voor de emissiehandel (inclusief
de SZF 6) doen mee aan de CO2-emissiehandel. Centraal voor de locatie wordt de
emissiehandel geregeld door de Utility Support Group (USG). Op basis van het natio-
naal allocatieplan zijn voor de periode 2005 -2007 aan de locatie Chemelot CO2 rechten
toegewezen. Op basis van deze rechten vindt de strategie bepaling voor de locatie
plaats op basis waarvan CO2 handel en/of CO2 reductie plaats vindt. Momenteel wordt
gewerkt aan het opstellen van een nieuw NAP voor een volgende periode van 5 jaar.
Eén van de installaties waarvoor rechten worden aangevraagd is de SZF6.

Voor de site Chemelot is door de NEa per 26 januari 2005 een emissievergunning voor
CO2 verleend. De SZF6 zal worden ondergebracht in deze emissievergunning.
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3 WET. EN REGELGEVING

3.1 Vergunningsituatie en voorgenomen verandering

Wet- en regelgeving

emissiehandel

Geluid voor de site Chemelot. MBG 11895015/842 d.d. 25.10.95

kunstmeststoffen), augus-

DSM Agro b.v. te Geleen (verder DSM) is gevestigd op het industriecomplex Chemelot.
Op de site Chemelot heeft DSM als installaties twee ammoniakfabrieken (AFA 2/3) in-
clusief opslag en transport, 2 salpeterzuurfabrieken (SZF 4/5) en een nitraatfabriek
(NF2).

De bedrijven gevestigd op de site Chemelot hebben een hoge mate van technische,
functionele en organisatorische binding. Mede op grond hiervan kan het industrieterrein
als één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer worden gezien en is vanuit die con-
text gekozen voor het vaststellen van een gemeenschappelijk besturingsmodel voor de
locatie, specifiek gericht op een integraal beleid op het gebied van Milieu, Veiligheid en
Gezondheid. Voor de gehele site Chemelot is een revisievergunning in het kader van de
Wet milieubeheer, genaamd de sitevergunning, verleend en per deelinrichting een
deel(revisie)vergunning. De deel(revisie)vergunningen zijn onderdeel van de sitever-
gunning. In deze deel(revisie)vergunningen zijn per installatie/fabriek eisen en voor-
waarden gesteld ter bescherming van het milieu.

De activiteiten van DSM zijn vergund op basis van onderstaande vergunningen.
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Verleende vergunningen Beschikt Kenmerk Bevoegd gezag
Revisiever unnin industriecom lex Chemelot Wm

Deel (revisie) vergunning Wet milieubeheer SZF

4/5, hoofdstuk 39

Meldi" Wm inzake enkele aan assin en SZF 4/5

Ver unoi" WVO industriecom lex Chemelot

Meldin WVO SZF 4/5

Lozi" sver unoi" Flocculator Lh.k. van de WVO

Vergunning lozing effuent Lh.k. van de Wet op de

Waterhuishoudin

14-05-2005 OS/05 Ged. Staten rovincie Limbur

7-08-2007 06/59409 Ged. Staten provincie Limburg

24-07-2008 08/25692 Ged. Staten rovincie Limbur

23-02-2006 VOS-124 Waterscha Roer en Overmaas

24-01-2007 V2007-002 Waterscha Roer en Overmaas

9-03-1999 DLB 1999/5331 Waterscha Roer en Overmaas

19-02-1999 99003 Waterschap Roer en Overmaas

Veranderingsvergunning & wijziging vergunnings-

voorschrift SZF 4/5

Ten behoeve van de voorgenomen activiteit wordt nog een melding ingediend bij het
waterschap Roer en Overmaas in het kader van de Wet oppervlaktewateren en wordt
een veranderingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd.

Op grond van met name categorie 4.1.f van het inrichtingen- en vergunningenbesluit is
DSM een Wet milieubeheer vergunningplichtig. Op grond van categorie 4.3 sub a ten 12
"vervaardigen van salpeterzuur" is Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg be-
voegd gezag.

De sal eterzuurfabriek te Ijmuiden is momenteel als vol

Wm-revisiever unnin DSM A ra Ijmuiden

Ambtshalve aanpassing Wm-revisievergunning

DSM A ro Ijmuiden

Wvo vergunning voor het lozen van afvalwater in

de staalhaven, de 1e Rijksbinnenhaven en de Bui-

tenhaven te Ijmuiden

7-02-2000

11-02-2008

2000-4394 Ged. Staten rovincie Noord-Holland

2007-73729 Ged. Staten provincie Noord-Holland

18-12-1997 ANW97/10006 Rijkswaterstaat

Voorgenomen verandering
DSM is voornemens de salpeterzuurfabriek die zij heeft in Ijmuiden te ontmantelen en
te verplaatsen naar industriecomplex Chemelot te Geleen. De salpeterzuurfabriek wordt
op het eigen DSM terrein geplaatst. Voor deze verandering, het plaatsen van de salpe-
terzuurfabriek 6 op het DSM terrein te Geleen, dient op grond van de Wet milieubeheer
een veranderingsvergunning te worden aangevraagd, Wm art. 8.1 lid 1 onder b en c.

Actualisatie van de afvalwatersituatie van het bestaande register van de salpeterzuurfa-
brieken, als onderdeel van de vigerende Wvo-vergunning, wordt conform artikel 8.19
Wm aan het Waterschap Roer en Overmaas gemeld.

A4weueffeclfapporlage
Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en de daarbij horende algemene
maatregel van bestuur, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, is geconstateerd dat
voor deze verandering een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd.
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3.2 Externe Veiligheid

Besluit risico zware ongevallen 1999
Met het inwerkingtreden van het Besluit risico zware ongevallen 1999 (Brzo'99) heeft
Nederland het grootste deel van de Seveso II-richtlijn in nationale wetgeving vastgelegd.
Dit besluit heeft als doel mens en milieu te beschermen tegen ernstige ongevallen met
gevaarlijke stoffen door dergelijke ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en bij onge-
vallen de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Het Brzo'99 doet dit door in-
formatie te verschaffen over het veiligheidsbeleid van bedrijven. Daarnaast stelt het ei-
sen aan het veiligheidsbeheerssysteem.

Chemelot Site Permit BV beschikt - in het kader van het Brzo'99 - voor Chemelot over een Veilig-
heidsrapport . In januari 2005 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg het VR 2004

voor Chemelot geaccepteerd.

Het veiligheidsrapport (VR) verschaft inzicht in de mogelijke risico's voor de omgeving
ten gevolge van de activiteiten op de locatie Chemelot en bevat informatie over:
. Preventie beleid, beschreven in het PBZO-document (Preventie Beleid Zware Onge-

vallen, beschrijft de doelen en principes ter voorkoming van zware ongevallen);
. De bescherming van mensen buiten de inrichting en van het milieu;
. De bescherming van mensen binnen de inrichting;
. De voorbereiding van de rampenbestrijding;

. De informatieverstrekking van de overheid aan de bevolking.

Het VR beschrijft onder andere hoe de risico's met betrekking tot zware ongevallen wor-
den beheerst. Dit onderdeel van het VR wordt het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
genoemd, dat overeenkomstig bijlage 2 van het Brzo'99 is opgesteld.

Chemelot heeft een actief preventiebeleid ten aanzien van zware ongevallen, onder ander be-

schreven in het zogenaamde PBZO-document. Dit preventie beleid ligt ten grondslag aan het Vei-

ligheid Gezondheid en Milieu (VGM) management systeem en Is geïmplementeerd in het VGM

zorgsysteem.

Besluit externe veilgheid inrichtingen
Het Besluit externe inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi) zijn 27 oktober 2004 in werking getreden. Het doel van dit besluit is
om de risico's door risicovolle inrichtingen waaraan burgers in hun leefomgeving worden
blootgesteld tot een aanvaardbaar minimum te beperken.
Met het oog op deze waarborgfunctie strekt het Bevi er onder andere toe de mogelijk-
heden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid van personen te betrekken bij de be-
sluitvorming op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening ten aanzien van risicovolle
inrichtingen, waardoor het integrale karakter van het extern veiligheidsbeleid wordt be-
vorderd.

In het kader van Bevi is een QRA opgesteld voor de komst van de SZF6.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (pGS) is in 2005 gepubliceerd en heeft de CPR-
richtljnen vervangen. Deze richtlijnen worden met name gebruikt bij het verlenen van de
Wm-vergunning.
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3.3 Emissies naar lucht

Richtlijn nationale emissieplafonds
De Richtlijn nationale emissieplafonds (NEG) (2001/81/EG) staat voor 'national emission
ceilings' oftewel nationale emissieplafonds. Hierin is vastgelegd dat de EU-lidstaten de
emissies verder terugbrengen dan het Götenborg protocol voorschrijft. De nationale
emissieplafonds voor Nederland voor stikstofoxiden en voor vluchtige organische stoffen
zijn 260 kton en 185 kton (lager dan het Götenborg-protocol). De plafonds voor ammo-
niak en zwaveldioxide zijn hetzelfde als in Götenburg overeen is gekomen. De emissie-
plafonds uit de NEG-richtljn zijn verplichtend. Als een lidstaat niet voldoet aan de richt-
lijn kan de EU sancties opleggen.

Wet luchtkwaliteit 2007, NIBM
In de Wet Milieubeheer is een nieuw hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. Dit
hoofdstuk is op 15 november 2007 in werking getreden en vervangt het Besluit lucht-
kwaliteit 2005. Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gaat over luchtkwaliteitseisen
en en staat bekend als de 'Wet luchtkwaliteit. De 'Wet luchtkwaliteit voorziet onder
meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Van bepaalde projecten met getalsmatige gren-
zen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de lucht-
verontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit
uitgevoerd worden. Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtveront-
reiniging als de 1 % grens niet wordt overschreden. De 1 % grens is gedefinieerd als 1 %
van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM,0) of stikstof-
dioxide (N02). Dit komt overeen met 0.4 microgram/m3 voor zowel PM10 als N02.

Nederlandse emissierichtlijn lucht
Het doel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is ten eerste het harmoniseren
van de milieuvergunningen met betrekking tot eisen aan de emissies naar de lucht en
ten tweede het verschaffen van informatie over de stand der techniek op het gebied van
emissiebeperking. De NeR heeft geen formele wettelijke status. Het is de bedoeling dat
de NeR wordt gebruikt als richtlijn voor de vergunningverlening. De NeR geeft algemene
eisen aan emissieconcentraties, die overeenkomen met de stand van de techniek van
emissiebeperking.

Besluit handel in emissierechten en de Regeling monitoring emissiehandel
Het besluit handel in emissierechten van 17 december 2004 implementeert de Europese
richtlijn 2003/87/EG in de Nederlandse wetgeving. In dit besluit staat welke bedrijfsacti-
viteiten onder het handelssysteem voor broeikasgassen vallen en welke installaties on-
der de NOx-emissiehandel. Het besluit regelt ook de zogenaamde 'opt-out. Sommige
bedrijven vallen op grond van de Wet milieubeheer buiten de emissiehandeL. Ook bevat
het besluit de eisen voor de aanvraag van een emissievergunning en voor meetinstan-
ties voor verificatie van emissieverslagen. Het besluit is gebaseerd op hoofdstuk 16 van
de Wet milieubeheer.

De regeling monitoring emissiehandel van 14 december 2004 bevat regels voor het me-
ten, monitoren, registreren en verslagleggen van broeikasgasemissies. De regeling is
gebaseerd op hoofdstuk 16 van de Wm en op het Besluit handel in emissierechten.
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Op grond van de Wet luchtkwaliteit is een immissieonderzoek uitgevoerd met betrekking tot NOx
emissie. Fijn stof wordt niet uitgestoten.

Bijlage I van het Besluit handel in emissierechten wijst categorieen van inrichtingen aan die onder

de werking van dit besluit vallen. Op grond van bijlage I.B "Salpeterzuurfabrieken" valt de SZF6 on-
der de werking van dit besluit.

Geur
Het geurbeleid in Nederland heeft in maart 1995 belangrijke wijzigingen ondergaan, die
consequenties hebben voor het bevoegd gezag op het gebied van vergunningverlening
en handhaving. Centraal in dit beleid staat niet langer het vaststellen van de geur, maar
het vaststellen van de geurhinder. Per situatie dient te worden bezien welke geuremissie
acceptabel is, gelet op de ligging van de berekende geurcontouren in relatie tot hinder-
gevoelige objecten en de verwachte geurbeleving.

Bij de SZF6 komen onder normale bedrijfscondities geen geuremissies vrij. De reacties
die plaatsvinden ten behoeve van salpeterzuurbereiding zijn zodanig dat alleen water-
damp, stikstofgas, stikstofoxiden, stikstofdioxide en zuurstofgas naar de buitenlucht
emitteert.

Bij de SZF6 komen onder normale bedrijfscondities geen geuremissies vrij.

3.4 Geluid

Gewijzigde Wet geluidhinder
Sinds 1979 vormt de Wet Geluidhinder (Wgh) het juridische kader voor het Nederlandse
geluidsbeleid. De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en
bestrijding van geluidshinder door onder meer industrie, wegverkeer en spoorwegver-
keer. Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. Op 1
augustus 2006 is de wet in het Staatsblad verschenen. Er is voor gekozen de wet niet
meteen van kracht te laten worden om de andere overheden de nodige voorbereidings-
tijd te geven. Ook gaf dit de ruimte om het staartje aan onderliggende regelgeving af te
ronden. Verder is er nog een reparatiewet in procedure.

Door DSM is begin 2008 een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van SZF6 op de
geluidscontouren van DSM.

3.5 Energie

Energieverbruik behoort tot de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer. Voor de
verbetering van energie-efficiëntie is bij DSM het Energy Accounting System (EAS) ont-
wikkeld, waarmee op concern niveau inzicht wordt verkregen in het totale energiever-
bruik van DSM.
DSM rapporteert jaarlijks aan VBE2 (Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency)
met betrekking tot de bereikte energie-effciëntie verbetering.

2 De functie wordt overgenomen door KEMA Emission Verifcation Services BV.
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Door VBE wordt jaarlijks aan de landelijke Overleggroep Energie-efficiëntie gerappor-
teerd en aan de provincie Limburg met betrekking tot de in dat jaar door DSM en overi-
ge bedrijven gerealiseerde verbetering van de energie-effciëntie.
In het kader van het chemelotmilieuplan (CMP) rapporteert DSM aan de provincie Lim-
burg wat de jaarlijkse voortgang van energie-effciëntie verbetering is. DSM doet in haar
milieujaarverslagen verslag van de belangrijkste ontwikkelingen.

Door DSM is het energieverbruik van de SZF6 inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de energiebespa-

rende maatregelen waarin reeds is voorzien, aangegeven.

3.6 Waterkwaliteit

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Voor het lozen van afvalwater is voor de locatie Chemelot een vergunning in het kader
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend (Waterschap Roer en
Overmaas, het bevoegd gezag). Het afvalwater van SZF6 wordt, voorafgaand aan de
lozing, gezuiverd in de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAlI) op Chemelot. Lo-
zing vindt plaats op het oppervlaktewater van de Zijtak Ur. Chemelot B.v. is de drijver
van de IAlI en daarmee de houder van de Wvo-vergunning. In het kader van de ver-
leende Wvo-vergunning wordt de lozing van afvalwater vanuit de SZF6 aan het bevoegd
gezag gemeld.

Het industriecomplex Chemelot beschikt over een Integrale vergunning in het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren. In het kader van deze verleende vergunning wordt de lozing
van afvalwater vanuit de SZF6 nog aan het waterschap Roer en Overmaas gemeld.

3.7 Bodem

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, 1997)
De NRB schrijft preventieve maatregelen voor aan bedrijven om bodemverontreiniging
te voorkomen. Het bevoegd gezag gebruikt de richtlijn voor het opstellen van vergun-
ningen en voor handhaving van de Wet milieubeheer. Bij de bouw van SZF6 wordt vol-
ledig aangesloten bij deze richtlijn door het aanbrengen van vloeistofdichte vloeren. Het
voorzieningenniveau dient uiteindelijk tot een verwaarloosbaar risico te leiden.

Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) is het wettelijke kader voor het bodembeleid. In dat
kader heeft DSM een locatiebreed programma (Plan van Aanpak Bodemsanering DSM,
2000) opgesteld waarin bodembeleid, uitvoering van bodemsaneringen en preventie in
zijn beschreven. Het plan is beschikt door het bevoegd gezag. Alle bodemgerelateerde
activiteiten op Chemelot worden afgestemd met dit Plan van Aanpak.

Nulsituatiebodemonderzoek
Voor de komst van de SZF6 wordt een nulsituatiebodemonderzoek uitgevoerd.
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Door DSM Is voor de SZF6 een bodemrisicoanalyse uitgevoerd in het kader van de Nederlandse

richtlijn bodembescherming.

Voor wat betreft de Wet bodembescherming is voor de site Chemelot een Plan van Aanpak Bo-

demsanering opgesteld waarin de aanpak van bodemverontreinigingen (grond en grondwater) en
preventie is beschreven.

3.8 Natuurbescherming

Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998)
op 1 oktober 2005 is er een aangepast Nederiands wettelijk kader ontstaan voor de be-
scherming van ecologisch waardevolle gebieden. De bedoeling van de Nbw 1998 is dat
alle verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn ten aanzien van gebiedsbe-
scherming omgezet worden in een uitputtend natuurbeschermingsrechtelijk kader voor
gebiedsbescherming. Momenteel zijn de Vogel- en de Habitatrichtlijn opgenomen in de
Natu u rbescherm i ngswet.

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen
van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habiats en de
wilde flora en fauna. Door het aanwijzen van speciale beschermingszones dient uitein-
delijk een coherent Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) te worden gevormd.

De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) verplicht alle in het wild levende vogelsoorten in
stand te houden en maatregelen te treffen tot het behoud van de gevarieerdheid en de
omvang van de leefgebieden van bepaalde in de richtlijn genoemde vogelsoorten. Voor
de bescherming van deze soorten zijn speciale beschermingszones aangewezen, die
deel uitmaken van de Natura 2000 (Habitatrichtlijn).

Op grond van artikelen 16 en 19d eerste lid, bestaat er een vergunningplicht voor activi-
teiten in of in de nabijheid van gebieden aangewezen op grond van artikel 10a van de
Natuurbeschermingswet 1998 .

De huidige jurisprudentie laat op dit moment (december 2008) geen ruimte voor ontwik-
kelingen die extra depositie van stikstof op natuurgebieden tot gevolg heeft.

Het plangebied op de site Chemelot is niet aangewezen als beschermd natuurgebied. Binnen een

straal van circa 5 kilometer van Chemelot Noord te Geleen bevinden zich drie Habitatrichtlijngebie-
den waarvoor een procedure loopt tot aanwijzing als Natura 2000 gebieden en een beschermd na-

tuurmonument.

3.9 Flora- en faunawet

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de be-
scherming van in het wild levende planten en dieren in Nederland. Belangrijkste uit-
gangspunten van de wet zijn de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren en de
bescherming van (vrijwel) alle dieren.
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Voor alle soorten die in de Flora- en faunawet zijn aangemerkt als beschermde inheem-
se soort en voorkomen in het plangebied én waarbij door de ruimtelijke ingreep woon- of
leefgebied verdwijnt, waardoor de duurzame instandhouding van de soort wordt be-
dreigd of verstoord, dient een ontheffing aangevraagd te worden.

In het kader van deze wet is er in 2008 op de toekomstige locatie van SZF6 een quickscan uitge-
voerd. De resultaten zijn venwerkt in een briefrapportage (bijlage 5).

3.10 Best beschikbare technieken

Integrated Pol/ution Prevention Control (IPPC)- richtlijn
In 1996 heeft de Raad van de Europese Unie de IPPC-richtljn vastgesteld. De IPPC-
richtiijn is vanaf 31 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en beiangrijk gewijzigde in-
stallaties en vanaf 31 oktober 2007 ook op bestaande installaties.
De IPPC-richtlijn heeft geen directe werking op de installaties waarop zij betrekking
heeft en is derhalve via de nationale wetgeving geïmplementeerd. Het grondbeginsel
van deze richtlijn is een geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. Via
deze richtlijn worden aanbevelingen gegeven over hoe de individuele lidstaten hun mili-
eubeleid, met name op het gebied van milieuvergunningveriening, dienen vorm te ge-
ven. Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat de Wet milieubeheervergunning en
de vergunning op grond van de Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo) geza-
menlijk de 'IPPC-vergunning' vormen. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is het toe-
passen van zogenaamde 'best available technologies' (BAT). Als hulp voor de bevoeg-
de, vergunningverlenende instanties zijn deze BBT's beschreven in de Europese Best
References of BREF-documenten, richtlijnen die zowel zijn opgesteld voor categorieën
van bedrijven (verticale BREF's) als voor technieken die binnen diverse categorieën
voorkomen (horizontale BREF's). De BREF's hebben een vergeiijkbare status als de
Nederlandse NeR en de CIW-aanbevelingen.

DSM Agro heeft de installatie en voorzieningen van de voorgenomen activiteit en de alternatieven

getoetst bestaande BREF-documenten.
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4 BESTAANDE TOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikke-
lingen. Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de toekomstige ontwikkeling van
het milieu, als noch de voorgenomen activiteit noch het alternatief daarvoor wordt gerea-
liseerd, maar wel rekening wordt gehouden met de effecten van voltooide en in uitvoe-
ring zijnde ingrepen en ingrepen die als gevolg van vastgelegd beleid zijn voorzien.

De beschrijving van de bestaande toestand en de autonome ontwikkelingen dient als
referentiekader voor de beoordeling van de te verwachten milieueffecten bij realisatie
van de voorgenomen activiteit of een alternatief.

Het studiegebied omvat de toekomstige locatie van de SZF6 en de omgeving daarvan,
voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Dit bete-
kent dat de omvang van het studiegebied per milieuaspect kan verschillen.

4.2 Beschrijving bestaande toestand milieu

4.2.1 Geografische situering

Het studiegebied is gelegen op het grondgebied van Chemelot in de gemeenten Sittard-
Geleen en Stein rondom het kruispunt van de A2 en de A76. De te bebouwen locatie
bestaat uit een braakliggend stuk industrieterrein van circa 0,5 ha. De aanwezige indu-
strie bestaat voornamelijk uit verschillende chemische installaties, leidingen en kanto-
ren. De voorgenomen locatie in het gebied is weergegeven in bijlage 2.

4.2.2 Chemelot

De site Chemelot is de naam van het chemisch industriecomplex in de gemeenten Sit-
tard-Geleen en Stein. Chemelot biedt ruimte aan verschillende typen bedrijven en bran-
ches; van basischemie tot fijnchemie, van grondstoffen producerende bedrijven tot be-
drijven die nieuwe producten ontwikkelen en van start-ups tot multinationals. DSM Agro
is één van die bedrijven en heeft op deze locatie een kunstmestfabriek (NF2) in werking,
2 ammoniakfabrieken (AFA 2/3) en 2 salpeterzuurfabrieken (SZF4/5).

4.2.3 Natuur en Landschap

Natuurbeschermingswet
Binnen een straal van circa 5 kilometer rondom Chemelot zijn beschermende natuurge-
bieden geïnventariseerd. Binnen deze straal zijn 3 Habitatrichtlijngebieden aanwezig
waarvan voor twee een procedure tot aanwijzing als Natura 2000 gebied (Natuurbe-
schermingswet) liep (tot en met 22 oktober 2008)3. Het betreft de volgende gebieden:
. Grensmaas (afstand circa 2,4 kilometer), aanwijzing tot Natura 2000 gebied;
. Geleenbeekdal (afstand circa 5,5 kilometer), aanwijzing tot Natura 2000 gebied;
. Bunder- en Elsoërbos (afstand circa 4,7 kilometer), aangemeld Natura2000 gebied

(geplaatst op communautaire lijst).

3 Website LNV.
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Flora- en fauna wet
Ten tijde van de oprichting van de bestaande activiteiten waren in het gebied geen vol-
gens de Flora- en faunawet beschermde flora en/of fauna aanwezig. Derhalve is het niet
nodig een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te vragen.

4.2.4 Externe veiligheid

BRZO'99 en Bevi
De aanwezige ammoniak, acrylonitril en diverse ontvlambare stoffen overschrijden de
drempelwaarden genoemd in het BRZO'99. Op grond hiervan is de site Chemelot aan-
gewezen voor het opstellen van een veiligheidsrapport (VR). Dit VR is op 1 maart 2004
bij de provincie Limburg is ingediend.

In de voor de uitbreiding opgestelde kwantitatieve risicoanalyse4 zijn de geactualiseerde
plaatsgebonden risico contouren van de site Chemelot, exclusief de SZF6, weergege-
ven. De berekende contouren zijn in figuur 4.1 afgebeeld.

Figuur 4. 1: Risicocontouren site Chemelot zonder SZF 6
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Transportrisico
In de huidige situatie vindt ammoniaktransport per spoor plaats van DSM Geleen naar
Ijmuiden. Dit spoortransport brengt een aanzienlijk externe veiligheidsrisico met zich
mees De doelstelling van dit MER komt voort uit het met de overheid gesloten principe-
akkoord gericht op het staken van het spoortransport.

4.2.5 Lucht en geur

Besluit luchtkwaliteit en Wet luchtkwaliteit
De bestaande fabrieken zijn opgericht vóór het in werking treden van de Wet luchtkwali-
teit en zijn getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit.

NOx
Met betrekking tot de bestaande situatie zijn de volgende gerealiseerde NO,-
emissiegegevens van de site Chemelot bekend:

2003

2004

2005

2006

2007

2993

3053

3001

2921

2709

Op grond van de Wet luchtkwaliteit is door DSM een immissieonderzoek6 uitgevoerd
voor de huidige situatie. De huidige situatie staat model voor de situatie inclusief de
SZF6, omdat de extra emissies aan NO, van de SZF 6 opgevangen worden binnen de
vergunde hoeveelheid van het cluster SZF4/5. Deze vergunde hoeveelheid bedraagt
448 ton NO,ljaar. Uit het onderzoek blijkt dat de MTR waarden in de huidige situatie
overal ruim gehaald worden.

Geur
Bij DSM komen geen geuremissies vrij. Er zijn in het verleden geen klachten over DSM
geweest met betrekking tot geurhinder.

4.2.6 Geluid en trillingen

De totale geluidbelasting van de site Chemelot wordt bewaakt op 11 zogenaamde Doel-
Stellingspunten (OS-punten). Op de OS-punten gelden de door de minister vastgestelde
maximale toelaatbare grenswaarden (MTG-waarden). Deze waarden staan in direct
verband met de door de Kroon vastgestelde geluidzone. Als op de OS-punten wordt
voldaan aan de MTG-waarden dan wordt op de geluidzone de 50 dB(A) etmaalwaarde
niet overschreden.

In het akoestisch rapport? is tevens de bestaande situatie beschreven. Uit onderstaande
tabel blijkt dat in de huidige situatie op de OS-punten wordt voldaan aan de MTG-
waarden en derhalve de zone van 50 dB(A) etmaalwaarde niet wordt overschreden.

5 Ketenstudies chloor, ammoniak, lpg, 2004
6 Kenmerk JG/2008/SZF6/01, 13 juni 2008

7 Kenmerk JG/2008/SZF6/01, 7 oktober 2008
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. . .

Ontvanger Etmaalwaarden (Bi) (dB(A)J
MTG.waardenHuidige situatie

DS01 59.5 60
DS02 59.4 60
DS03 57.7 59
DS04 56.2 56
DS05 54.3 57
DS06 57.8 58
DS07 56.4 57
DS08 55.8 57
DS09 55.3 56
DS10 529 55
DS11 58.4 60

Trillngen
Tot op heden zijn er buiten de terreingrenzen van de Chemelot-site geen klachten ge-
weest welke gerelateerd kunnen worden aan laagfrequent geluid dan wel trillingen.

4.2.7 Energie

In de eerste ronde benchmarking werd voor Chemelot een betafactor berekend van 1,08

(8% energie effciënter dan fictieve wereldtop). In 2006 werd voor Chemelot in de twee-
de ronde benchmarking een betafactor van 0,97 vastgesteld (3% lager dan fictieve we-
reldtop). Sinds 1999 (100%) heeft de energie efficiency van Chemelot zich verbeterd
naar 96,6% exclusief warmtevoordeel, C.q. 95% inclusief warmte voordeeL.

Door aanpassing van de regels van monitoring (Verificatie bureau energie efficiency) is
2006 ais referentiejaar genomen (100%). In 2007 is de energie effciency van DSM be-
drijven lager dan in 2006 (ten gevolge van grote onderhoudsstops en technische storin-
gen). Over gehele site genomen heeft Chemelot zich in 2007 met 0,8% verbeterd ten
opzichte van 2006.

4.2.8 Water

De verwerking van de afvalwaterstromen geschiedt door Chemelot. Voor dit doel be-
schikt Chemelot over een aantal voorzieningen en installaties, namelijk:
. een gescheiden riolensystemen voor het transport van het afvalwater:
. scheidingssystemen voor het uitvoeren van fysische en mechanische scheidingen

(zandvang, slikbezinking);
. berging- en calamiteitenbassins voor berging van afvalwaterstromen;

. een Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI), voor het toepassen van een bio-
logische zuivering. De IAZI loost het effluent via Zijtak Ur op de Maas.

De bestaande fabrieken maken gebruik! zijn aangesloten op bovenstaande voorzienin-
gen en lozen hun afvalwater via de IAZI op het oppervlaktewater Zijtak Ur.

4.2.9 Bodem en archeologie

Nulsituatie bodemonderzoek
Op de locatie Chemelot vinden al gedurende vele decennia industriëie activiteiten
plaats. De oorsprong van deze activiteiten is gelegen in de mijnbouw, die op deze loca-
tie heeft plaats gevonden.
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Als gevolg van deze activiteiten is de bodem en het grondwater op de locatie lokaal ver-
ontreinigd. Alle verzamelde gegevens over grond en grondwaterkwaliteit zijn opgeno-
men in BOSANIS8.

Archeologie
Gelet op de industriële historie van het terrein wordt nader archeologisch onderzoek niet
noodzakelijk geacht. Op de toekomstige locatie van de SZF6 stond in de periode '30-'60
de salpeterzuurfabriek SZF2 (onderdeel van stikstofbindingsbedrijf) met een aantal koel-
torens (zie figuur 3.3 hoofd rapport). De waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van ar-
cheologische waarden is daardoor nihiL.

4.2.10 Transport

Het transport van grondstoffen en producten vindt plaats via leidingen op de site. De
grondstof (ammoniak) voor de salpeterzuurfabrieken SZF4 en 5 wordt aangevoerd van-
uit de ammoniakfabrieken AFA 2 en 3 via pijpleidingen. Vanuit de salpeterzuurfabrieken
wordt salpeterzuur via pijpleidingen naar de nitraatfabriek NF2 gevoerd. Er vindt ook
transport van salpeterzuur per as plaats. Dit is opgenomen in de vergunning van de
NF2.

4.2.11 Best beschikbare technieken

De Best Beschikbare Technieken (BBT's) zijn beschreven in Europese BBT referentie
documenten, de zogenaamde BREF's. De bestaande fabrieken van DSM Agro in Ge-
leen voldoen aan BBL.

4.2.12 Afvalstoffen

Binnen DSM wordt uit zowel milieutechnisch als economisch oogpunt gestreefd de af-
valproductie te beperken. Locatiebreed (site Chemelot) en als zodanig vastgelegd in het
locatieplan afvalstoffen wordt bij dit streven de voorkeursvolgorde verwijdering (bekend
als de ladder van Lansink) gehanteerd. Concreet betekent dit dat preventie van afval
voorop staat. Hierbij wordt in eerste instantie het procesgeïntegreerd aanpakken van het
afvalprobleem gehanteerd. Wanneer deze aanpak niet mogelijk blijkt, wordt een oplos-
sing gezocht in hergebruik. Indien dit ook niet toepasbaar is, zal een hoogwaardige en
milieu hygiënisch verantwoorde verwerkingsmethode worden gezocht alvorens wordt
besloten het afval aan het Centraal Beheer Afvalstoffen (CBA) aan te bieden.
De salpeterzuurfabrieken 4/5 produceren onder normale omstandigheden geen proces-
gebonden afvalstoffen en slechts een beperkte hoeveelheid procesonafhankelijke afval-
stoffen, voornamelijk niet-gevaarlijk bedrijfsafval (SZF 4/5 in 2005: 3000 kg). De monito-
ring van de afvalproductie gaat via het Milieujaarverslag.

4.3 Autonome ontwikkeling

4.3.1 Algemeen

De autonome ontwikkeling van DSM Agro B.Y op de site Chemelot heeft betrekking op
productieketen voor kunstmest. De autonome ontwikkeling bestaat uit het continueren
van de salpeterzuurproductie in de bestaande fabrieken SZF4 en 5. Realisatie van de

8 Bodem Onderzoek en SANerings Informatie Systeem
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SZF6 is niet aan de orde. De ammoniakproductie kan tot 31 december 2009 nog wor-
den afgewikkeld naar Ijmuiden.
Na die tijd zal een alternatieve bestemming moeten worden gevonden. Het met de
overheid in maart 2008 gesloten principeakkoord biedt ruimte voor een alternatief per
spoor van ammoniak, maar niet naar ijmuiden.

Er doen zich twee mogeiijke ontwikkelingen voor die in de vorm van twee scenario's zijn
uiteengezet. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de geschetste autonome ontwik-
keling indruist tegen de in het principeakkoord gemaakte afspraken.

Scenario 1

Een scenario is dat de ammoniakproductie door de AFA 2 en 3 op Chemelot terugge-
draaid zal worden, zodat net voldoende geproduceerd wordt voor de twee bestaande
saipeterzuurfabrieken, overige interne afnemers en minimaal voor afnemers buiten
Chemelot.
De ammoniakproductie is dan suboptimaal: het rendement van de installatie blijft achter
bij hetgeen technisch mogelijk is. Tevens is een suboptimale productie niet conform de
gemaakte energieafspraken (convenant energie-benchmarking en CO2-emissiehandel).
Suboptimaal presteren levert ook een economische veriiespost op.

In de autonome ontwikkeling produceren de SZF4 en 5 op maximale capaciteit geza-
menlijk 760 kton/jaar. Dat is op dit moment ook de productiecapaciteit.

Scenario 2

Een ander scenario is het op volcapaciteit continueren van de ammoniakproductie AFA
2 en 3. Aangezien na 31 december 2009 geen verwerking van ammoniak in Ijmuiden
meer plaatsvindt, wordt een alternatief buiten Chemelot gevonden. De ammoniak wordt
per spoor vervoerd naar dit alternatief, dat waarschijnlijk in België of Duitsland zal zijn
gelegen.
Hierdoor blijft de ammoniakproductie een renderende productieactiviteit, echter door
verkoop aan derden kan de activiteit ten opzichte van de huidige situatie minder profijte-
lijk zijn. De aan het transport verbonden risico's biijven bestaan, zij het langs een andere
route.

Als meest realistisch scenario wordt uitgegaan van scenario 2. Continuïteit, rendement,
omzet en winst bepalen, als sturende parameters voor de bedrijfsvoering, dat subopti-
male benutting (met alle gevolgen van dien) niet aan de orde kan en mag zijn.

4.3.2 Ruimtelijke ontwikkelingen

De UHPE-fabriek (op Chemelot Zuid) heeft in april 2007 een aanvraag voor uitbreiding
van de huidige productie van UHPE (Ultra High Molecular weight Pol Ethylene) middels
een 2" productielijn ingediend. De productieiijn is in 2008 in gebruik genomen. Deze uit-
breiding wijzigt de milieubelasting van de site Chemelot ten aanzien van de luchtkwali-
teit, geluid en externe veiligheid niet.
UHPE is een inerte kunststof met uiteeniopende toepassingsmogelijkheden. Het voor-
naamste toepassingsgebied van UHPE is de Dynema vezeL.

Carbolim B.V. (op Chemelot Noord) is een bedrijf dat koolstofdioxide zuivert, verdicht en
vloeibaar maakt en tevens op- en overslaat. Carbolim B.v. heeft in mei 2007 een aan-
vraag voor uitbreiding van de CO2-zuiveringsinstallatie middels een 3" productiestraat
aangevraagd. Betreffende uitbreiding is momenteel gerealiseerd. Deze uitbreiding wij-
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zigt de milieubelasting ten aanzien van de luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid van
de site Chemelol. De vigerende normenleisen worden niet overschreden.

Cymaco (op Chemelot Noord) houdt zich bezig met het keuren en onderhoud van alle
soorten gasflessen en drums. Cymaco heeft in juli 2007 een aanvraag voor het uitvoe-
ren van deze activiteit ingediend. Deze uitbreiding middels een nieuwe fabriek wijzigt de
milieubelasting ten aanzien van de luchtkwaliteil. De vigerende normen/eisen worden
niet overschreden.

Neocork Technologies GbmH (op Chemelot Noord) produceert kunststof kurken en
heeft in augustus 2007 een aanvraag voor het uitvoeren van deze activiteit ingediend.
Deze uitbreiding middels een nieuwe fabriek wijzigt de milieubelasting ten aanzien van
de luchtkwaliteil. De vigerende normenleisen worden niet overschreden.

DSM Engineering Plastics b.v. (op Chemelot Zuid) produceert polyamiden (Advanced
Polymers). Deze polyamiden worden toegepast in de automobiel-, elektrische en elek-
tronische industrie. DSM Engineering Plastics b.v. heeft in september 2007 een aan-
vraag voor uitbreiding van deze activiteit ingediend. Betreffende uitbreiding is momen-
teel nog niet gerealiseerd. Deze uitbreiding wijzigt de milieubelasting ten aanzien van de
luchtkwaliteit en geluid van de site Chemelol. De vigerende normenleisen worden niet
overschreden.

Sekisui S-LEC (op Chemelot Noord) heeft november 2007 een aanvraag voor uitbrei-
ding van de huidige productie middels een 2e productielijn van PVB-resin (polyvinylbuty-
raldehyde-hars) ingediend. Betreffende uitbreiding is momenteel nog niet gerealiseerd.
De thermoplastische hars vindt in de vorm van folies voor gelaagd glas toepassing in
ondermeer de automobielindustrie. Deze uitbreiding wijzigt de milieubelasting ten aan-
zien van de luchtkwaliteit en geluid van de site Chemelol. De vigerende normen/eisen
worden niet overschreden

The Silicon Mine B.v. (TSM) (op Chemelot Noord) heeft in november 2007 een aan-
vraag ingediend voor het produceren van polysilicium in de polysiliconfabriek. Deze uit-
breiding met nieuwe fabriek is momenteel nog niet gerealiseerd. Het polysilicium is
grondstof voor onder andere zonnecellen. Deze uitbreiding wijzigt de milieubelasting ten
aanzien van de luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid van de site Chemelol. De vi-
gerende normen/eisen worden niet overschreden.

Evonik Degussa GmbH (op Chemelot Noord) heeft in december 2007 een aanvraag in-
gediend voor het produceren van trichloorsilaan en siliciumtetrachloride. Deze stoffen
zijn grondstoffen voor het produceren van polysilicium. Deze uitbreiding met nieuwe fa-
briek is momenteel nog niet gerealiseerd. Deze uitbreiding wijzigt de milieubelasting ten
aanzien van de luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid van de site Chemelol. De vi-
gerende normen/eisen worden niet overschreden.

Plannen in ontwikkeling: Modernisering met twee nieuwe procesfornuizen EdeA

(F3700/F3800) van de stookgas- en afvalluchtverwerkingscapaciteit op de site Cheme-
loL. De huidige stookinstallatie F2300 zal in 2011 vervangen worden door F3700 en de
F3300 zal in 2013 vervangen worden door de F3800. De totale reductie aan emissies
van stikstofoxiden zal circa 70 ton per jaar bedragen.
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4.3.3 Externe veiligheid en transportrisico's

Veiligheidsrapport
In het veiligheidsrapport 2004 (VR) is de bestaande situatie voor de externe veiligheid
gerapporteerd. Het externe risico voor de Chemelot zoals gepresenteerd in het VR
wordt berekend door sommatie van het afzonderlijk berekende risico van de met het se-
lectiesysteem aangewezen onderdelen van de Chemelot inrichting. De berekeningsme-
thodiek van dit selectiesysteem is beschreven in de 'Handleiding risicoanalyse (PGS 3)'.

i

I

De berekende risicocontouren ten gevolge van de autonome ontwikkeling zijn komen
overeen met die van de huidige situatie en zijn weergegeven in figuur 4.1.

Transportrisico's
Het railtransport van ammoniak van Geleen naar IJmuiden (tot 31 december 2009) vindt
plaats in ketelwagens onder druk. De capaciteit bedraagt circa 50 ton per ketelwagen.
De route van Geleen naar IJmuiden verloopt via Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Haar-
lem (figuur 4.3). Op jaarbasis betreft het transport 2.400 wagons (circa 120 kton/jaar).
Tot 31 december 2009 is de externe veiligheidssituatie als volgt te definiëren (tabel 4.3).

Tabel 4.3: Nuiscenario A.

Nulscenario A Beoordeling

Geen verandering van de productiecapaciteit in Geleen. Er vindt transport van ammoniak per spoor plaats tus-
sen Geleen en IJmuiden 1120 kton\.

Plaatsaebonden risico IPR\
. Overschriidino wetteliike norm PR Nee
. Aantai personen in PR-contour 0

GroeDsrlsico IGR\
. Overschriidina onëntatiewaarde GR Nee
. Aantal ha. overschriidinn oriëntatiewaarde GR 0
Effectaericht aandachtsount IEG\
. Locaties effectnerichte aandachtsDunten Locatie Geleen, la nos sDoortraiecten, locatie IJmuiden
. Kans 00 ramo ~ 10 dodeliike slachtoffers 6,50. 10"

Verwachtingswaarde dodelijke slachtoffers per jaar Spoor Geleen-IJmuiden: 1,35. 10.4

Geleen: 5,76 . 10'-
IJmuiden: 1,17.10.5

Verwachtingswaarde gewonden per jaar Spoor Geleen-IJmuiden: 2,70 . 10.3
Geleen: 11,52 . 10.3
IJmuiden: 22,6.10.5

bron: Ketenstudies, 2004
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Figuur 4.2: Vaarweg- en raiiransportroutes en EV aandachtspunten nulaltematief ammoniak
o Ammoniak productie

o Ammoniak gebri.ik

Route railvaarweg

_ Effectgericht aandachtspunt

~

IJmuiden

.
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Bron: Ketenstudies, 2004, bewerking Royaf Haskoning

De beoordeling in tabel 4.3 omvat alle railtransportbewegingen tussen Geleen en IJmui-
den, inclusief de laad- en losactiviteiten op de betreffende locaties. Ook de andere voor
de externe veiligheidssituatie relevante activiteiten bij deze stationaire inrichtingen zijn
meegerekend. Deze beoordeling is dus ruimer geformuleerd dan alleen de transportge-
relateerde activiteiten.

In de Ketenstudies 2004 (voortaan Ketenstudies) zijn de berekeningen met betrekking
tot externe veiligheid voor het railvervoer van ammoniak uitgevoerd onder de volgende
generieke veronderstellingen:
- de snelheid van de treinen is groter dan 40 kmiuur;
- in de beschouwde kilometervakken zijn wissels aanwezig:
- met de aanwezigheid van overwegen en hotboxdetectie is geen rekening gehouden.

Vanwege locatiespecifieke omstandigheden kan de feitelijke situatie afwijken van deze
generieke veronderstellingen. Globaal gelden dan de volgende frequenties voor de mo-
gelijke ongevallen (tabel 4.4):
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Ketenstudies fase 1 geeft aan dat het ammoniaktransport niet resulteert in PR-knel-
punten en/of GR-aandachtspunten. Wel kan een ongeval met een spoorketelwagon re-
sulteren in veel ("10) slachtoffers, zodat sprake is van effectgerichte aandachtspunten,
voorzover het transport plaatsvindt in bebouwd gebied. Omdat ammoniak vooral toxisch
is en in veel mindere mate brandbaar, is aangenomen dat geen van de beschouwde
scenario's resulteert in materiële schade aan gebouwen in de directe omgeving.

Na 31 december 2009 ontstaat de volgende externe veiligheidsituatie (tabel 4.5).

Tabel 4.5: Nu/scenario B

Nulscenario B Beoordeling

Geen verandering van de productiecapaciteit in Geieen. Het ammoniak transport per spoor tussen Ge-
leen en IJmuiden 1120 kton) wordt oestaakt.

Plaatsoebonden risico IPR)
. Overschriidinn wettelike norm PR Nee
. Aantal oersonen In PR-contour 0

Groensrisico IGR\
. Overschriidino oriëntatiewaarde GR Nee
. Aantal ha. met overschr¡¡dinQ oriëntatiewaarde GR 0

Effectoerlcht aandachtsount lEG)
. Locaties effectQerichte aandachtspunten Locatie Geleen
. Kans 00 ramD ;. 10 dodeliike slachtoffers ~ 5,09' 10-6

Verwachtinnswaarde dodeliike slachtoffers per iaar Geleen: 5,64 . 10-4

Verwachtinaswaarde oewonden Der iaar Geleen: 1,13' 10-2

De scenario's A en B representeren samen de autonome ontwikkeling.

4.3.4 Lucht

Met name NOx emissies zijn relevant voor DSM. In onderstaande tabel is de emissie
van stikstofoxiden zonder de ontwikkeling van de SZF6 aangegeven.

Bron: milieujaarverslag 2007 DSM

In de autonome ontwikkeling is de achtergrondconcentratie van N02 nagenoeg gelijk
aan de huidige achtergrondconcentraties. Er wordt voldaan aan de grenswaarden.
Van de stikstofoxiden draagt depositie van N02 bij aan verzuring van de bodem. De site
Chemelot draagt in de huidige situatie 100 molequivalenten per hectare per jaar bij aan
de totale depositie in de nabije omgeving.
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Ten aanzien van de doelstelling voor totale depositie in het NMP4 draagt de gehele
Chemelot-Iocatie slechts voor minder dan 5% bij aan de totale depositie.

4.3.5 Geluid

De basis voor de berekening van de autonome ontwikkeling is de bestaande situatie per
2008. In de bestaande situatie is al rekening gehouden met ontwikkelingen en uitbrei-
dingen van diverse bedrijven op de site Chemelot (een overzicht staat in de bedrijvenlijst
in par. 6.2 van het akoestisch rapport (JG/2008/SZF6/01, 7 oktober 2008). Om die reden
blijkt dat de geluidsituatie 2010 niet afwijkt van die van 2008.

De geluidsbelasting van het Chemelot-terrein is berekend voor 11 OS-punten. Uit de ge-
luidsberekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de OS-punten door vrachttransport te
verwaarlozen is. Het aantal transportbewegingen heeft nauwelijks invloed op de ge-
luidszone. De 50 dB(A) etmaalwaarde niet wordt overschreden.

. . . .

DoelStellngspunt
Huidige geluidbelas- Geluidbelasting et- Grenswaarde
ting etmaalwaarde Bi maalwaarde Bi 2010 (MTG)

DS01 Geleen Lindenheuvel Noord 59.5 59.5 60

DS02 Geleen Krawinkel 59.4 59.4 60

DS03 Neerbeek Mauritslaan 57.7 57.7 59

DS04 Beek Makadostraat 56.2 56.2 56

DS05 Geleen Romaniestraat 54.3 54.3 57

DS06 Stein Nieuwdoro 57.8 57.8 58

DS07 Stein Oud-Kerensheide 56.4 56.4 57

DS08 Motel Urmond 55.8 55.8 57

DS09 Elsloo Steinderweq 55.3 55.3 56

DS10 Lutterade NS station 52.9 52.9 55

DS11 Lindenheuvel Javastraat 58.4 58.4 60

Tussen 2008 en 2010 treedt in de autonome ontwikkeling met betrekking tot de geluids-
situatie geen verandering op.

4.3.6 Emissies naar water

Onderstaande tabel geeft de emissies naar het oppervlaktewater (vóór zuivering IAZI),
uitgaande van de bijdragen die geleverd worden door de verschillende fabrieken opge-
nomen in de autonome ontwikkeling.

Tabel 4.8: Totale emissies Cheme/ot in influent IAZI inclusief autonome ontwikkeiin
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5 BESCHRIJVING SALPETERZUURFABRIEK 6

5.1 Algemeen

DSM Agro produceert met name hoogwaardige stikstofhoudende meststoffen. Voor de
productie van deze stikstofhoudende meststoffen is onder andere salpeterzuur nodig.
Salpeterzuur wordt geproduceerd uit onder meer ammoniak. Op de site Chemelot be-
vinden zich momenteel twee ammoniakfabrieken (AFA 2/3), 2 salpeterzuurfabrieken
(SZF 4/5) en een fabriek voor kunstmestbereiding (NF2). De aanvoer van ammoniak
naar de salperzuurfabrieken vindt plaats via een ammoniakringleiding. Het geprodu-
ceerde salpeterzuur is grondstof voor de productie van ammoniumnitraat in de nitraatfa-
briek 2 (NF2) op Chemelot.

Salpeterzuur wordt geproduceerd door ammoniak te verbranden met zuurstof uit de
lucht en absorptie in water. Hierbij wordt naast salpeterzuur een grote hoeveelheid
warmte geproduceerd die grotendeels wordt omgezet in stoom. Deze stoom wordt voor
een deel intern gebruikt en voor een deel geëxporteerd naar elders op de locatie en als
energiebron gebruikt. De SFZ6 is een dual-pressure installatie met een capaciteit van
maximaal 765 ton 100% salpeterzuur per dag. In de SZF6 wordt salpeterzuur (60%) ge-
produceerd. Dit zuur wordt hoofdzakelijk gebruikt als grondstof voor de bereiding van
kunstmeststof. Jaarlijks zal de SZF6 circa 280 kiloton aan salpeterzuur produceren.

5.2 Procesbeschrijving

De productie van salpeterzuur kan worden onderverdeeld in de volgende drie proces-
stappen:

1. ammoniakverbranding;

2. absorptie en oxidatie;

3. warmtewinning en afgasreiniging.

Ammoniakverbranding Omschrijving
Comprimeren van lucht Om ammoniak (NH,) om te zetten naar NO en vervolgens naar HNO, is zuur-

stof nodig. Deze zuurstof wordt geleverd door het gebruik van buitenlucht.
Buitenlucht wordt via een filter aangezogen door een axiaalcompressor en tot

circa 5 bar gecomprimeerd. Na compressie wordt de lucht gesplitst in een
primaire en een secundaire luchtstroom.

De primaire lucht wordt in de reactor gebruikt voor de verbranding van am-
moniak. De secundaire lucht wordt gebruikt voor de ontgassing van het pro-

ductzuur. Deze lucht gaat vervolgens naar de zuig van de nitreuze gascom-
pressor. De lucht en nitreuze gascompressor worden aangedreven door een

stoomturbine en een afaasturbine.

Conditioneren Voor de bereiding van salpeterzuur wordt in de SZF6 vloeibare ammoniak
gebruikt. De ammoniak wordt in een ammoniakverdamper verdampt met be-
hulp van het warme koelwater.

Mengen In een menger wordt primaire lucht met ammoniak gemengd tot een 10 vol.-

%-ig ammoniak/luchtmengsel. Het mengsel wordt aan de reactor c.q. bran-
der toeoevoerd.

Verbranden In de reactor c.q. brander bevinden zich platina/rhodium-netten, weike dienst
doen als katalysator en die ervoor zorgen dat circa 95% van de ammoniak
wordt omoezet tot stikstofmonoxide. De reactie verlooot bii circa 875 'Co De
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warmte die bij de reactie vrijkomt wordt enerzijds gebruikt om 41 bar stoom te
produceren en anderzijds om de restgassen afkomstig van de absorptie op te

warmen. Dit gebeurt respectievelijk in de warmtewisselaar van de Lamontke-
tel. De stoom die hierbij wordt geproduceerd, wordt voor een gedeelte in de
stoomturbine gebruikt om de luchtcompressor aan te drijven. Het overschot
aan stoom wordt afgevoerd naar het 26 bar stoomnet op de Locatie Noord

van de site Chemelot.

In de LD-koelercondensor wordt het reactiegas afgekoeld tot circa 50 "C.
Hierdoor condenseert het reactiewater onder vorming van circa 35% salpe-

terzuur. Dit zuur wordt via het zuurcondensaatvat afgevoerd naar de absorp-
tietoren waar het wordt econcentreerd tot 60% HNO,.

Om de absorptie beter te laten verlopen, worden de nitreuze gassen uit de

LD-koelercondensors verder gecomprimeerd tot 10 bar. De compressie van
de nitreuze gassen geschiedt door middel van een nitreuze gascompressor.

De tem eratuur 100 t hierbi" 0 tot 170 "C.

Om de compressiewarmte af te voeren passeert het nitreuze gas een HO-
koelercondensor. Tijdens warmtewisseling met koelwater, zakt de tempera-

tuur tot circa 50 "C. Hierbij wordt 65 %-ig zuur gevormd dat wordt afgevoerd
naar de bodem van de absor tietoren.

Reactievergelijkingen ammoniakverbranding
Verbrandingsreactie ammoniak:
4 NH, + 50, 7
ammoniak + zuurstof ~

Koelen! condenseren

Comprimeren nitreuze
gassen

Koelen van nitreuze

gassen

4 NO + 6 H,O + warmte
stokstofmonoxide + water(damp)

Naast de vorming van NO wordt een zeer klein gedeelte van NH, geoxideerd tot lachgas (N,) en stikstof

(N,). Dit gebeurt volgens de volgende nevenreacties:
4 NH, + 30, 7 2 N, + 6 H,O + warmte
ammoniak + zuurstof -7 stikstof + water( damp)

4 NH, + 40,
ammoniak + zuurstof

7 2N,O + 6 H,O + warmte
-7 iachgas + water(damp)

In de absorptietoren worden nitreuze gassen in tegenstroom in contact gebracht met proceswater. Het
NO, wordt In het water geabsorbeerd. Dit vindt plaats op de zeefplaten. Bij deze reactie ontstaat salpeter-

zuur (HNO,) en stikstofmonoxide (NO). Het NO wordt met behulp van de nog aanwezige zuurstof (in de
ruimten tussen de zeefplaten) geoxideerd tot stikstofdioxide (NO,).
Deze absorptle/oxidatle herhaalt zich totdat nagenoeg alle nitreuzen uit het gas zijn geabsorbeerd. De
hierbij vrijkomende oxidatie/absorptiewarmte wordt door middel van koelspiralen die in de absorptietoren
zijn geïnstalleerd afgevoerd vla het koelwater.

In de ontgassingstoren wordt het zuur uit de absorptietoren over een raschigringenbed gesproeid. Onder
in deze ontgassing storen wordt secundaire lucht ingevoerd. Hierbij worden de nitreuze gassen uit het
productzuur gestript en via de nitreuze gascompressor weer door de absorptietoren geleid. Het ontgaste
zuur wordt alvorens naar de afnemers te ver om en, eerst in de buffertanks 0 esla en.

Reactievergelijkingen oxidatie en absorptie
2 NO + 0, 7 2 NO, + warmte
stikstofoxide + zuurstof -7 stikstofdioxide

3 NO, + H,O
stikstofdioxide + waler

7 2 HNO, + NO + warmte
-7 sal eterzuur + stikstofmonoxide
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De afgassen (restgassen), afkomstig van de absorptiekolom welke nog een gering deel NO/NO, bevatten,
worden in restwarmtewisselaars opgewarmd tot circa 500°C.
In een gecombineerde N,O/NO,-remover met twee katalysatorbedden wordt de bij de ammoniakverbran-

ding gevormde N,O voor een groot deel gereduceerd tot stikstof en zuurstof. Tevens wordt in deze reac-
tor, met behulp van ammoniak en onder invloed van een katalysator de geringe hoeveelheid niet geab-
sorbeerde NO, voor een groot deel omgezet tot stikstof en waterdamp. Vervolgens worden de restgassen
geleid door de restgasturbine. De restgassen worden na expansie bij ongeveer 1 gO .C via de schoor-

steen,o circa 78 meter hoo te, in de atmosfeer af evoerd.

Reactievergelijking N20-verwijdering

2 N,O

distikstofoxide
7 N, + O2
-7 stikstof + zuurstof

Reactievergelijking NO,-verwijdering
4 NO + 4 NH3 + 0,
stikstofmonoxide + ammoniak + zuurstof

7 4 N, +6H20 + warmte
-7 stikstof + water(damp)

2 NO,
stikstofdioxide

+ 4 NH3 + 0, 7 3 N, + 6 H,O + warmte
+ ammoniak + zuurstof -7 stikstof + water (damp)

SZF6: werkdruk: 9,6 bar, werktem eratuur: circa 500 'C.

5.3 Wijzigingen aan SZF5 IJmuiden

Tijdens het herbouwen van de SZF 5 uit IJmuiden als SZF6 te Geleen is voorzien in een
aantal technische aanpassingen zodat de SZF6 ingepast kan worden in de productie en
utility omgeving van Chemelot. De voorgenomen activiteit voorziet in de volgende tech-
nische aanpassingen:

ammoniakverdamper;
nieuwe demister (druppelvanger) in de zuigcompressor;
nieuw luchtfilter van de compressor;
nieuw koelwerk dat voldoet aan BREF.

Ten aanzien van het koelwerk geldt dat de eerste trap van het koelwerk van de SZF5
een vast onderdeel is van het systeem en daarmee niet vervangen of aangepast kan
worden. De tweede trap wordt vernieuwd. In Ijmuiden werd rechtstreeks met brak water
gekoeld, terwijl in Geleen een koelwerk wordt geïnstalleerd waarbij een minder grote
hoeveelheid koelwater wordt gebruikt en gespuid. Deze aanpassing van het koelwerk
houdt een optimalisatie in.
Deze wijzigingen leiden niet tot een capaciteitsverandering van de installatie.

In 2007 is de SZF5 in Ijmuiden voorzien van een UhdE-reactor waardoor de emissies
van distikstofoxiden en stikstofdioxiden zijn afgenomen. Verder zijn in de afgelopen pe-
riode geen relevante wijzigingen aan de SZF5 aangebracht.
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5.4 Kunstmestproductie

Het door de SZF4, 5 en 6 geproduceerde salpeterzuur wordt in de NF2 van DSM Agro
verwerkt tot kunstmest. De intentie is om zoveel als mogelijk van het geproduceerde
salpeterzuur aan te wenden voor interne verwerking. Wanneer het salpeterzuur niet op
de site Chemelot verwerkt kan worden, zal deze met behulp van tankwagens naar der-
den (verwerkers in bijvoorbeeld Nederland, België of Duitsland) vervoerd worden.

5.5 Transportbewegingen

Ten gevolge van de komst van de SZF6 treedt er een verandering op van transportbe-
wegingen (zie tabel 5.1.)

.. . .
Jaar DSM Agro Geleen Chemelot overig DSM Agro IJmuiden Over/ge

Productie Transport ring~ Transport ringleiding Transport per spoor Spoor
leiding intern

350-390

400-450

420-450

440-480

90-120

o

De productieverhoging op Chemelot gaat gepaard met een consumptieverhoging op
Chemelot (" +10%) en een netto afname van het transport per spoor (" -35%).
De transportbewegingen per as nemen toe, van 440 in 2008 naar 3600 in 2009 en 6300
in 2011.

5.6 Productieverhoging nitraatfabriek 2 (NF2)

Met de uitbreiding van de productiecapaciteit van salpeterzuur op Chemelot zijn er plan-
nen om de productie van kunstmest te verhogen van 1200 kton naar 1600 kton per jaar.
Dit vindt plaats door zogenaamde debottlenecking van de NF2.

Momenteel loopt een studie naar technisch/financiële haalbaarheid en civieltechnische
inpassing van de toepassing van een bulk flow heat exchanger (BFHE) als nagescha-
kelde reductietechniek om stofemissies te minimaliseren. Indien dit onderzoek positief
uitvalt wordt eind 2009 een 1 e praktijkproef met een BFHE uitgevoerd. Verder wordt on-
derzocht of er alternatieve reductiemogelijkheden voorhanden/realiseerbaar zijn (bij-
voorbeeld een natwasser).
Onderstaande tabel 5.2 vat de consequenties van de productieverhoging samen en
geeft een kwalitatief oordeel over het verwachte milieueffect.

I,

Tabet 5.2: Kenmerken NF2, bestaand en debotteneckin , en oordeel mileueffect van veranderin

Milieueffect lucht*

120

ton/jaar

Negatief

(160 ton/jaar)

Positief *

(117 ton/jaar)

Positief

(32 ton/jaar)

Positief'

(32 ton/jaar)

75 tonfjaar Negatief

100 tonraar
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Item NF2 ver. NF2 debottle- 1 BFHE Uitbreiding FB- 3 BFHE
gund necking (1600 koelers+scrubber
(1200 kton)
kton)

NH3 emissie afgasreiniger 5 ton/jaar Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal

'1 emissienunt'

Ammoniumnitraatnevel af9a5- 25 ton/jaar Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal

reiniger
11 emissienunt\

Mileueffect geluid" Binnen Neutraal Positief Negatief Positief
MTG

waarden
DS-nunten

Milieueffect extern Risico. Geen im- Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal

nact

Milieueffect water* Nenatief Neaatief Neaatief Neaatief

Mileueffect bodem* NRB Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal

(laagste
risico\

Milieueffect enernleverbruik

Fluidbedkoelers Neutraal Positief Neutraal Positef

Proces Evenredige toe- Evenredige Evenredige toename Evenredige
name toename toename

.. ..
*) De bulk flow heat exchanger (BFHE) IS minimaal 80% in bedriJf. De 20% onstreamtlJd
van de f1uidbedkoelers betreft een inschattng van benodigde tijd van spoelen en moge-
lijke kinderziekten van de BFHE. Het zal een leerproces zijn om de uitval van de BFHE
zoveel mogelijk te beperken.

Samenvattend houdt de vergroting in dat voor de emissie van stof (inclusief fijn stof) en
geluid een verbetering kan ontstaan (afhankelijk van de uitvoering), voor de emissie van
ammoniak een achteruitgang, voor water een achteruitgang en voor de emissie van
ammoniumnitraatnevel, extern risico, energie en bodem er geen impact is.

Consequenties voor het transport van deze productieverhoging van kunstmest zijn dat
er circa 30 vrachtwagens per dag extra af- en aanrijden.

Ten aanzien van de productieverhoging van kunstmest is met name de extra emissie
van NH3 een kritische. De consequenties daarvan worden in het kader van de MER-
beoordeling van de uitbreiding NF2 opgepakt.

De massabalans voor de NF2 zai, met de uitbreiding door de komst van de SZF6, als
volgt er uit zien (tabel 5.3).
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6 MILIEUGEVOLGEN VOORKEURSALTERNATIEF

6.1 Inleiding

Het voorkeursalternatief behelst de verplaatsing van de SZF5 van Ijmuiden naar Ge-
leen, die aldaar neergezet wordt als de SZF6.

6.2 Externe veiligheid

Besluit risico zware ongevallen 1999
De aanwezige stoffen overschrijden de drempelwaarden van ammoniak, acrylonitril en
diverse ontvlambare stoffen zoals genoemd in het Besluit risico zware ongevallen 1999
(BRZO'99). Op grond hiervan is de site Chemelot aangewezen voor het opstellen van
een veiligheidsrapport (VR). Het VR is op 1 maart 2004 bij de provincie Limburg is inge-
diend. De SZF6 wordt als zogenaamde essentiële wijziging van de inrichting aan het VR
toegevoegd.

Besluit externe veilgheid inrichtingen
Bepaalde delen van de SZF6 zijn aangewezen voor het maken van een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA). Dit is beoordeeld conform de handleiding Risicoberekeningen Be-
sluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Door de komst van de SZF6 wordt minder ammoniak verladen. De lengte en de inhoud
van de reeds aanwezige ammoniakringleiding verandert niet. Vanuit deze ringleiding
wordt een aftakking naar de SZF6 gerealiseerd. Deze aftakking geeft geen negatieve
invloed op het externe risico. Transport van salpeterzuur door leiding naar NF2 en/of
verlading heeft geen invloed op extern risico.

Nagegaan is welke installatiedelen van de SZF6 aangewezen zijn voor het uitvoeren
van een QRA. Met de provincie Limburg is afgesproken dat het selectiesysteem ook
wordt toegepast voor alleen die installatie waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.
Voor deze berekening wordt zodoende de SZF6 fabriek als een alleenstaande installatie
beschouwt, die geen onderdeel vormt van een locatie met verschillende chemische in-
stallaties.

Uit de selectieberekeningen blijkt dat alleen unit 3 (oxidatie en absorptie NO,) van de
SZF6 geselecteerd is voor het uitvoeren voor een QRA studie in het kader van het VR.

Op basis van de uitgangspunten en uitgevoerde berekeningen (Safeti.nl) wordt voor de
SZF6 fabriek individueel geconcludeerd: De 10.6 contour en de 10-8 contour (PR) van de
SZF6 liggen binnen de terreingrenzen van Chemelot.

In figuur 6.1 zijn de berekende risicocontouren van alleen de SZF6 weergegeven.
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" I

Uit de QRA blijkt dat voor de site Chemelot, inclusief de SZF6:
. Binnen de 10-6 contour van de gehele site Chemelot bevinden zich geen kwetsbare

of beperkt kwetsbare objecten,
. Binnen de 10-6 contour van de gehele site Chemelot vinden geen veranderingen

plaats t.a.v. kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten,
. het plaatsgebonden risico van de site Chemelot in de gebieden met kwetsbare objec-

ten niet wijzigt als gevolg van de komst van de SZF6. Ook het individuele risico op de
verschillende referentiepunten wijzigt niet.

. Het groepsrisico van de site Chemelot wijzigt niet na de realisatie van de SZF6.

Figuur 6.2 geeft de risicocontouren weer van de site Chemelot inclusief en exclusief de
SZF6.
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Transportrisico's
Met de overheid is overeengekomen dat vóór 31 december 2009 het ammoniaktrans-
port tussen Geleen en Ijmuiden beëindigd moet zijn. Volgens de huidige planning is pas
ná deze datum de SZF6 operationeeL. DSM heeft een resultaatverplichting om vanaf
2011 minimaal 55 kton ammoniak extra per jaar te verwerken en een inspanningsver-
plichting om een additionele ammoniakstroom van 61 kton vanaf 2015 op de site Che-
melot te verwerken. Dit heeft als gevolg dat na 31 december 2009 op de Chemelot site
een hoeveelheid ammoniak ontstaat die niet te Geleen en niet te Ijmuiden verwerkt kan
worden. Daarom is gekeken naar het tijdelijk elders verwerken van de ammoniak, totdat
de SZF6 operationeel is. Gedurende deze overgangsfase zal ammoniak voor verwer-
king worden afgevoerd naar Duitsland of België via de volgende twee mogelijke trans-
portroutes per spoor:

1. DSM Geleen - Sittard - Roermond - Venlo (Iocwissel) - Duitsland
2. DSM Geleen - Sittard (Iocwissel) - Maastricht - België

Door het bureau SAVE zijn in opdracht van het Ministerie van VROM de gevolgen voor
de externe veiligheid van deze tijdelijke spoortransporten voor beide mogelijkheden
doorberekend (rapportnummer 186606-CA24, rev. 01, d.d. 1 september 2008).
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Hieronder worden de resultaten voor de mogelijkheden per locatie beschreven.

Sittard
Het emplacement Sittard krijgt tijdelijk extra ammoniakwagens te verwerken indien am-
moniaktransport naar België plaatsvindt. Indien 100% van de wagens richting België
gaat, is geen verandering te zien in het berekende risico. Dit vanwege het feit dat de
handelingen met wagens brandbaar gas bepalend zijn voor het risico van het emplace-
ment. Indien tijdelijk transport van ammoniak richting Duitsland plaatsvindt, heeft dit
geen invloed op de procesvoering en dus ook niet op het risico van het emplacement.

I

i

I

Voor het doorgaand vervoer door Sittard treedt in de overgangsfase geen verandering
op in risico indien 100% van de ammoniakstroom richting Duitsland wordt afgevoerd. In
de eindsituatie en de situatie waarbij 100% van de wagens richting België wordt afge-
voerd, is een afname van het groepsrisico berekend.

Roermond
Het emplacement Roermond krijgt in geen enkel scenario een ander aantal
ammoniakwagens te verwerken. Het risicobeeld op het emplacement verandert dus niet.

Voor het doorgaand vervoer door Roermond treedt in de overgangsfase geen verande-
ring op in risico indien 100% van de ammoniakstroom richting Duitsland gaat. In de
eindsituatie en de situatie waarbij 100% van de wagens richting België wordt afgevoerd,
is een afname van het groepsrisico te zien. In geen enkel scenario treedt een verslech-
tering van het risicobeeld op in Roermond. In de eindsituatie en het scenario 'afvoer
naar België' is een afname van het risico te zien ten opzichte van de huidige situatie.

Maastricht
Het emplacement Maastricht krijgt tijdelijk extra ammoniakwagons te verwerken indien
het ammoniaktransport naar België plaatsvindt. Het risicobeeld op het emplacement
verandert echter niet.

Voor het doorgaand vervoer door Maastricht treedt in de overgangsfase geen verande-
ring op in risico indien de gehele ammoniakstroom richting Duitsland gaat. Als de gehele
stroom richting België wordt afgevoerd, is een toename van zowel plaatsgebonden- als
groepsrisico berekend. Wel blijven zowel in de huidige situatie als in de overgangssitua-
tie, scenario België de groepsrisicocurves voor het vervoer van ammoniak ruimschoots
onder de oriëntatiewaarde. Indien er in de huidige situatie sprake is van overschrijding
van de oriëntatiewaarde ten gevolge van het totale vervoer, kan de toename van de
overschrijding als gevolge van het extra ammoniak vervoer als verwaarloosbaar worden
gekwalificeerd. Dit omdat de groepsrisicocurve van de separate stroom ammoniak meer
dan een factor 100 onder de oriëntatiewaarde zit. Het plaatsgebonden risico biijft be-
perkt tot een 10-8 contour voor ammoniak op 75 meter rond het spoor.

Venlo
Het emplacement Venlo krijgt tijdelijk extra ammoniakwagens te verwerken indien er
een stroom naar Duitsland gaat. Bij de lage slachtofferaantallen is er een toename van
het groepsrisico. Bij de grote slachtofferaantallen, zoals waar de groepsrisicocurve tot
de oriëntatiewaarde reikt, is geen toename te zien. De eindsituatie en afvoer van de
stroom richting België hebben geen invloed op het risico op het emplacement.

Voor het doorgaand vervoer door Venlo treedt in de tijdelijke periode geen verandering
op in risico indien 100% van de ammoniakstroom richting België gaat.

MER SZF6

Bijlagenrapport - 34-
9T6887.0 I/R0002l50 1324IDenB

15 december 2008



DSM l~
0000.0
000

.OYAL HAIKONING

Indien ammoniak richting Duitsland wordt vervoerd, is sprake van een stijging van het
risico op de trajecten Roermond - Venlo en Venlo Duitsland.
Wel blijven zowel in de huidige situatie als in overgangssituatie, scenario België de
groepsrisicocurves voor het vervoer van ammoniak ruimschoots onder de oriëntatie-
waarde. Indien er in de huidige situatie sprake is van overschrijding van de oriëntatie-
waarde ten gevolge van het totale vervoer, kan de toename van de overschrijding als
gevolge van het extra ammoniak vervoer als verwaarloosbaar worden gekwalificeerd.
Dit omdat de groepsrisicocurve van de separate stroom ammoniak meer dan een factor
100 onder de oriëntatiewaarde zit. In de eindsituatie en de situatie waarbij 100% van de
wagens richting België wordt afgevoerd, treedt geen verschil op met de huidige situatie.

Onderstaande tabel 6.1 geeft een samenvatting van bovenstaande benoemde risico's.

T.bI61T. It"'f"drk . kt it. .

Plaats Scenario's Overgangsfase Overgangsfase Eindfase
Duitsland Bel ië

Maastricht Dooroaand vervoer nvl + 0

EmDlacement nvl nvt nvl

Sittard Dooraaand Vervoer 0 - -

EmDlacement nvl 0') 0

Roermond Dooraaand vervoer 0 nvl -

Emplacement nvl nvt nvl

Venlo Dooraaand vervoer + nvl 0

Emplacement + nvl 0

Legenda bij tabel:

nvt Niet van toepassing

+ Toename van het risico ten opzichte van de huidige situatie
Afname van het risico ten opzichte van de huidige situatie

o Gelijk blijvend risico ten opzichte van de huidige situatie

1) Er is sprake van extra rangeerhandelingen te Sittard die echter geen verschuiving in de groepsrisicocurve

teweeg brengen vanwege het voor het groepsrisico bepalende rangeerproces met brandbaar gas.

De focus in bovenstaande tabel ligt volledig op Limburg. De eindfase in bovenstaande
tabel is van toepassing op de situatie dat vanaf 2015 de resultaats- en inspanningsver-
plichting uit het principeakkoord zijn gerealiseerd. Op dat moment is er sprake van een
normale transportstroom van ammoniak naar klanten in België en Duitsland. Het ammo-
niaktransport naar IJmuiden is tijdens de overgangsfase al niet meer aan de orde.

Indien de voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt, biijven boven beschreven
transportrisico's tijdens de overgangsfase ook daarna voortduren.

6.3 Lucht en geur

Immissieonderzoek
De Wet luchtkwaliteit bevat luchtkwaliteitsnormen voor onder meer de stoffen zwaveldi-
oxide, stikstofoxide, fijn stof, koolmonoxide en benzeen. Om na te gaan of voldaan
wordt aan de eisen van Wet luchtkwaliteit is een immissieonderzoek uitgevoerd.
Voor DSM en de nieuwe SZF6 is met name de norm voor NOx van belang.
Voor N02 zijn alle emissies van NO" dus ook van NO, relevant omdat onder invloed van
de in de omgevingslucht aanwezige ozon een dooroxidatie van NO naar N02 kan optre-
den.
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Om dezelfde reden is het niet mogelijk de achtergrondconcentraties buiten beschouwing
te laten. Daarom wordt ook het effect van de SZF6 gepresenteerd inclusief de achter-
grond.

Er zijn berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de bepaling van de emissie van NOx
van Chemelot.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM). De achter-
grondconcentraties zijn in rekening gebracht op basis van de GCN concentraties
(Grootschalige Concentraties Nederland). De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar
van vergunningaanvraag zijnde 2008 (info van 2007).
De wijze van toetsing is voor N02 vastgelegd in de Wet luchtkwaliteit, in twee grens-waarden: ,
. 40 ¡Jg/m3 voor het jaargemiddelde (geldig vanaf 201 0) en

. Max. 18 overschrijdingenljaar van een uurgemiddelde concentratie van 200 ¡Jg/m3.

Er is gerekend voor het jaar 2008 Gaar van vergunningaanvraag) met de meteoperiode
1995-1999 conform opgave NNM. De huidige situatie is berekend voor het jaar 2008
met bijbehorende achtergrondconcentratie. Van de emissies die continu zijn, is de uur-
vracht berekend uit de jaarvracht en de werkelijke emissieduur. De emissieduur is voor
de berekening als volledig continu (8760 uur/jaar) verondersteld.
De MTR waarden worden niet overschreden.

Omdat de emissie van NOx door de SZF6 opgevangen zal worden binnen de vergunde
hoeveelheid van het cluster SZF4/5, verandert de huidige situatie niet.

Onderstaande tabel 6.2 geeft de maximale emissieniveaus van de SZF5 te Ijmuiden en
de SZF6 op Chemelot. Hierbij is rekening gehouden met de grenswaarden voor emissie
van NOx uit de BREF LVIC. Voor de SZF6 wordt uitgegaan van een 'nieuwe installatie',
terwijl dat feitelijk niet het geval is.

Tabel 6.2: Situatie IJmuiden SZF5, ve, unde emissies in ton

.. jaargemiddeld

Door de komst van de Uhde-reactor in 2007 zal de geëmitteerde hoeveelheid N20 gemi-

nimaliseerd worden.

De situatie die ontstaat ten aanzien van de vergunde hoeveelheid NOx emissie is weer-
gegeven in tabel 6.3.

448 ton/jaar

.. jaargemiddeld

Emissiehandel
De SZF6 valt onder werking van het Besluit handel in emissierechten (bijlage I.B). On-
derdeel van het besluit is de Regeling monitoring emissiehandeL.

MER SZF6

Bijlagenrapport - 36-
9T6887.01/R0002/501324IDenB

15 december 2008



DSM l~
0000.0
000

.OVAl HAf KONING

De Wet milieubeheer beschrijft dat bedrijven die COz of NOx uitstoten een emissiever-
gunning nodig hebben. Zij moeten ook de uitstoot van COz en/of NOx adequaat meten.

Chemelot heeft een vergunning voor de NOx-emissiehandel, waaraan ook de SZF6
deelneemt. De SZF6 wordt geïntegreerd in de monitoring plannen van de SZF 4/5. Hier-
onder valt ook de emissie van N20. Aan de SZF6 zijn NOx rechten toegekend op basis
van een door de overheid vastgestelde Performance Standard Rate. De werkelijke NOx
en NzO emissie wordt gemeten.

Vaak wordt CO2 emissie direct gekoppeld aan energieverbruik. Doordat de SZF6 netto
energie exporteert wordt er dus na relocatie van SZF6 op de site in Geleen minder CO2
geëmitteerd bij de utilityvoorzieningen van Edea9.
In dit verband moet ook worden vermeld dat vrijwel iedere salpeterzuurfabriek het bij-
product N20 emitteert, dat ook tot de broeikasgassen wordt gerekend. De SZF6 is een
van de weinige fabrieken in Europa die ontworpen is met een zeer hoge eindgas tempe-
ratuur.
Hierdoor is het mogelijk de zeer efficiënte, maar ook zeer dure, N20 reductie technolo-
gie EnviNOx van Uhde toe te passen. Deze installatie is in december 2007 in IJmuiden
ingebouwd en resulteert in NzO emissie cijfers die ruimschoots voldoen aan de IPPC
norm voor nieuwe installaties. Hierdoor behoort SZF6 tot een zeer kleine groep van sa 1-

peterzuurfabrieken met de laagste broeikasgassen emissie ter wereld.

Geur
Bij de SZF6 komen onder normale bedrijfsomstandigheden geen geuremissies vrij. Er
zijn in het verleden geen klachten over DSM geweest met betrekking tot geurhinder.

6.4 Geluid en trilingen

Door DSM is begin 2008 een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van
SZF6 op de geluidscontouren van DSM. De resultaten zijn vastgelegd in rapport d.d. 7
oktober 2008 met kenmerk JG/2008/SZF6/01.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Het industrieterrein Chemelot is een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd
terrein. Rondom het terrein bevindt zich een 50 dB(A)-contour die wordt bewaakt op een
twintigtal berekeningspunten (S50-01 Um S50-20). Ten tijde van de zonevaststelling is
geconstateerd dat de geluidbelasting voor een aantal geluidgevoelige bestemmingen
meer was dan 55 dB(A). Daarop is er voor Chemelot een saneringsonderzoek uitge-
voerd (afgerond in 2002). Naast een programma van maatregelen zijn in dat onderzoek
ook maximaal toelaatbare grenswaarden (MTG's) vastgesteld. Voor de bewaking van
deze grenswaarden zijn in het rekenmodel van de Chemelot-site een 11-tal zogenoem-
de DoelStellingspunten (OS-punten) opgenomen met ieder hun eigen MTG.

Aan de zuidzijde van de SZF6 bevindt zich de compressorhaL. Ten noorden hiervan
strekt zich de open procesinstallatie uit, bestaande uit pompen, kolommen, koelers, va-
ten en leidingen. Het nieuwe koelwerk wordt ten noorden van het koelwerk van de SZF4
geplaatst. De uitbreiding met de SZF6 heeft geen effect op de verlading en op het

9 Edea is de centrale energieleverancier op Chemelot.

MER SZF6

Bijlagenrapport - 37-
9T6887.0 I/R0002/50 1324IDenB

15 december 2008



DSM l~
000

_ 0.0 _
000

ROYAL "A'KONING

transport met vrachtauto's. De grondstof en het eindproduct worden via pijpleidingen
aan- respectievelijk afgevoerd.

De bedrijfsvoering van de SZF6 zal zich kenmerken door continubedrijf. Elke werkdag is
daarom representatief. Incidentele bedrijfssituaties die qua geluidemissie afwijkend zijn,
vallen, behoudens onderhoudswerkzaamheden, niet te verwachten. Nieuwe apparaten
worden aangekocht op basis van het principe 'Iow noise by design' en voldoen aan de
huidige stand der techniek. Voor de SZF6 geldt dat de meeste apparatuur bestaande
apparatuur is, afkomstig van de SZF5 in IJmuiden. Het nieuwe koelwerk zal gaan vol-
doen aan de laatste stand der techniek: de ventilatoren zullen van het type 'Iow noise'
zijn en de wateroppervlakten worden afgedekt met geluid reducerende matten.
De nieuwe compressorhal wordt geluidsisolerend uitgevoerd, met name doorvoeringen
en ventilatieopeningen, waardoor de geluidafstraling niet significant wordt.
Voor geluid belangrijke leidingen worden voorzien van deugdelijke geluidisolatie. Door
de gekozen plaats, midden op het noordelijke gedeelte van het Chemelot terrein, wor-
den de geluid bronnen van de SZF6 in de richting van de woningen afgeschermd. De in-
vloed van de SZF6 op de omgeving wordt, mede hierdoor, zeer gering.

Resultaten akoestisch model
Met behulp van het gedetailleerde rekenmodeilO zijn de langtijdgemiddelde beoorde-
lingsniveaus van SZF6 op de OS-punten uitgerekend. Voor de berekening is gebruik
gemaakt van de 'Geonoise' software, versie V5.42.

Van de SZF5 in IJmuiden is aan de hand van emissiemetingen een akoestisch model
gemaakt. Uitgegaan is van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Dit
model is aangevuld met een nieuwe compressorhal en een nieuw koelwerk, en is geïn-
tegreerd in het model van de Chemelot site, waarmee de geluidbelastingen in de omge-
ving worden berekend. Met behulp van het gedetailleerde overdrachtsmodel van de
Chemelot site zijn de geluidbelastingen bepaald op de 11 OS-punten. Er zijn voor de ac-
tiviteiten van SZF6 de onderstaande langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en et-
maalwaarden berekend (tabel 6.4).

DSOI OS 1 - Lindenheuvel Noord 30.0 30.0 30.0 40.0
DS02 OS 2 - Geleen Krawinkel 16.9 16.9 16.9 26.9
DS03 OS 3 - Neerbeek Mauritslaan 10.1 10.1 10.1 20.1
DS04 OS 4 - Beek Makado oSM-straat 9.3 9.3 9.3 19.3
DS05 OS 5 - Geleen Romaniestraat 13.4 13.4 13.4 23.4
DS06 OS 6 - Stein Nieuwdor 14.5 14.5 14.5 24.5
DS07 OS 7 - Stein Oud-Kerensheide 21.9 21.9 21.9 31.9
DS08 OS 8 - Motel Urmond 29.6 29.6 29.6 39.6
DS09 OS 9 . Elsloo Steinderwe 10.2 10.2 10.2 20.2
DS10 OS 10 - Lutterade NS-station 20.6 20.6 20.6 30.6
DSll OS 11- Lindenheuvel-Javastraat 27.1 27.1 27.1 37.1

Sommatie van de te verwachten geluidimmissie (door de nieuwe SZF6 en de heersende
geluidbelasting van de andere installaties), toont dat de afgeronde gecumuleerde ge-
luidbelasting past binnen de vigerende MTG van de OS-punten. Onderstaande tabel 6.5
toont de etmaalwaarden.

10 Handleiding meten en rekenen industrielawaai 'HMRI 1999' onder gebruikmaking van de

luchtabsorptiefactoren van IL-HR-13-01
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J:b165Et d eh I t OS. .

Chemelot site Etmaalwaarden Bi (dB(A))~
OS01 59.5 59.5 0.0 60
OS02 59.4 59.4 0.0 60
OS03 57.7 57.7 0.0 59
OS04 56.2 56.2 0.0 56
OS06 54.3 54.3 0.0 57
OS06 57.8 57.8 0.0 58
OS07 56.4 56.4 0.0 57
OS08 55.8 55.9 0.1 57
OS09 55.3 55.3 0.0 66
osio 52.9 52.9 0.0 55
OS11 58.4 58.5 0.1 60

Maximale geluidniveaus
Naar verwachting zullen er op de OS-punten geen piekgeluiden waarneembaar zijn.
Eventuele pieken in het geluid van SZF6 zullen worden gemaskeerd door het heersende
geluidniveau veroorzaakt door alle op de site aanwezige geluidbronnen. Omwille van dit
gegeven zullen piekniveaus niet meetbaar zijn op de OS-punten. Er zijn hiervoor dan
ook geen absolute getallen opgenomen.

Trilingen
Tot op heden zijn er buiten de terreingrenzen van de Chemelot-site geen klachten ge-
weest welke gerelateerd kunnen worden aan laagfrequent geluid dan wel trillingen. Ge-
zien de aard van de activiteiten van SZF6, welke vergelijkbaar zijn met die van de be-
staande SZF5 te Geleen, zijn geen laag frequent geluid en hinderlijke bodemtrillingen te
verwachten.

Karakter geluid

Het geluid dat zal worden geëmitteerd door de geluidbronnen van SZF6 zal op de
dichtstbijgelegen woningen niet kunnen worden onderscheiden van het momentaan
heersende geluidniveau. Tonale en/of impulsachtige aspecten zullen niet waarneem-
baar zijn.

6.5 Energie

De site Chemelot - waaronder de fabrieken van DSM - neemt sinds 1999 deel aan het
Convenant Benchmarking.

Het totaal geïnstalleerde elektromotorisch vermogen van de SZF6 bedraagt circa 1,75
MW. De verwachting is dat het energieverbruik van de SZF6 ongeveer 1,38 MW (nomi-
naal) zal bedragen (circa 80 % van het geïnstalleerd vermogen). Het jaarverbruik zal cir-
ca 11,5 GWh bedragen (95% onstream).

Energiebesparende maatregelen
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. Een belangrijke energiereducerende maatregel is dat de SZF6 stoom gaat leveren

aan het stoomnet van Chemelot. De omzetting van ammoniak naar salpeterzuur is
namelijk een exotherm proces (een proces waarbij warmte vrijkomt). Deze warm-
te/stoom wordt geleverd aan het stoomnet.

. Doordat de SZF6 30% meer stoom gaat leveren aan het net dan de SZF5 te IJmui-
den, is er sprake van een energiereductie ten opzichte van de bestaande situatie. Dit
is mogelijk door synergievoordelen in de productieketen en energie-infrastructuur bin-
nen de site Chemelot ten opzichte van de stand alone fabriek in Ijmuiden

. In Ijmuiden wordt om ammoniak (NH3) te verdampen gebruik gemaakt van stoom
(circa 3,6 toniuur 3 bar stoom). In Geleen zal voor dit proces de restwarmte van koel-
water worden gebruikt, zodat netto energie wordt bespaard.

Als gevolg van een nieuwe demister en de UhdE-reactor kan optimalisatie van het pro-
ces plaatsvinden. Dit leidt tot een capaciteitsvergroting van circa 24 kton salpeterzuur.

Een en ander is in onderstaande tabel 6.6 aangegeven.

NH, feed ton NH3 Ton NH,
Stoomverbruik NH, verdam er Ton 3 bar

Stoom roductie 40 bar ton Ton 40 bar
Stoomverbr. Ton 40 bar
Stoomex ort Ton 40 bar
Stoomverbruik Ton 1,5 bar
Elek. Verbruik lant kWh
Elek. Verbruik koelwater kWh
Elek. Verbruik totaal kWh
.) Gerealiseerde productie SZF5 in 2007
..) Maximale capaciteit SZF5 IJmuiden
OU) Maximale capaciteit SZF6

256.000..
Per ton HN03 100%

0,285

0,125

0,955

O,589

0,366

0,164

8,7

39,1

47,8

280.000..
280.000".

Per ton HN03 100%

0,282

°

O,955

0,589

0,366

0,164

8,7

38,6

47,3

In tabel 6.6 zijn de realisatie cijfers van SZF5 in Ijmuiden over 2007 weergeven.
Deze cijfers zijn aangepast voor de situatie na relocatie op Chemelot. Hierbij is wel re-
kening gehouden met de geplande hardwarematige verbeteringen (nieuwe NH,-
verdamper, nieuw koelwerk, nieuw luchtfilter, etc.), maar er is geen rekening gehouden
met nog voorziene optimalisaties in de procesvoering, die zeer waarschijnlijk tot een
verhoging van de 40 bar stoomexport kunnen leiden (stijging ca 0,1 ton 40bar per ton
HN03 lijkt mogelijk). Ook is geen rekening gehouden met de efficiencyverbetering van
de compressortrein als gevolg van de totale revisie.

De massabalans voor de productie van 280 kiloton salpeterzuur is als volgt (tabel 6.7)
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Deze massabalans is gebaseerd op onderstaand vereenvoudigd processchema (figuur
6.4). Een uitgebreider processchema is weergegeven in bijlage 3.

'1='

reactie +
koeling I oxidat~ ~

r

wr

~EJ'
sorptie

ammoniak
~

salpeterzuur 55 à 60 gew. %

atvalgas

Figuur 6.4. Vereenvoudigd processchema SZF6

6.6 Natuur en landschap

Natuurbeschermingswet
Binnen een straal van circa 5 kilometer rondom Chemelot zijn beschermende natuurge-
bieden geïnventariseerd. Binnen deze straal zijn een beschermd natuurmonument en
drie Habitatrichtlijngebieden aanwezig waarvoor een procedure tot aanwijzing als Natura
2000 gebied (Natuurbeschermingswet) loopt. Voor deze gebieden zijn kritische deposi-
tiewaarden vastgesteld 11 (tabel 6.8):

Grensmaas
Geleenbeekdal
Bunder- en Elsloërbos

circa 2,4 kliometer

circa 5,5 kilometer

circa 4,7 kilometer

1786 N Mol/hal"aar

1621 N Mol/hal" aar

1557 N Mol/hal"aar

De (achtergrond)depositie van stikstof-totaal bedraagt (2006) 2320 N mol/ha/jaar 12 dan

wel 2560 N mol/ha/jaar (mededeling provincie Limburg d.d. 8 december 2008), en ligt
dus boven de kritische depositiewaarde voor elk van de gebieden.

Voor de drie Natura2000 gebieden zijn onderstaande instandhoudingdoelstellingen
weergegeven. In onderstaande tabellen zijn voor de drie gebieden de effecten en emis-
sies (storingsfactoren) aan deze doelstellingen getoetst. Aangegeven is welke gevolgen
kunnen optreden.

11 'Te veel van het goede', Stichting Natuur en Milieu, 2004
12 Natuur en milieucompendium, depositie van verzurende stoffen per verzuringsgebied en

per provincie, 2006
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Tabel 6.9: Toets storingsfactoren aan instandhoudingdoelslellingen Grensmaas
Habitattypen Doel Licht en geluid Atm. N-depositie
H3260
Beken en rivieren
met waterplanten

H3270
Slikkige rivieroe-
vers
H6430
Ruigten en zomen

H91EO
Vochtige alluviale
bossen

Uitbreiding oppervlakte en
behoud kwaliteit beken en
rivieren met waterplanten,
grote fonteinkruiden (sub-
t eB.
Behoud opperviakte en
verbetering kwaliteit.

Behoud oppervlakte en
kwaliteit ruigten en zomen,
moerass ¡rea subt e A .
Doel Behoud oppervlakte
en kwaliteit vochtige alluvi-
ale bossen, zachthoutooi-
bossen subt e A .

Geen effect op opper-
vlakte en behoud kwali-
teit

Geen effect op opper-
vlakte en kwaliteit

Geen effect op opper-
vlakte en behoud kwali-
teit
Geen effect op opper-
vlakte en behoud kwali-
teit

Effecten te verwachten op
kwaliteit (zeer gevoelig)

Effecten te verwachten op
kwaliteit (zeer gevoelig)

Effecten te verwachten op
kwaliteit (zeer gevoelig)

Effecten op kwaliteit niet uit
te sluiten (gevoelig)

H 1 099 Rivierprik Geen effecten te verwach-
ten (ongevoelig)

H1106Zaim

H1163 Rivierdon-
derpad

H1337 Bever

Behoud omvang en kwali-
teit leefgebied voor uitbrei-
din 0 ulatie.
Behoud omvang en kwali-
teit leefgebied voor uitbrei-
din 0 ulatie.
Behoud omvang en kwali-
teit leefgebied voor behoud
o ulatie.

Uitbreiding omvang en
verbetering kwaliteit leef-
gebied voor uitbreiding po-

I

Geen effect op omvang
en kwaliteit leefgebied

Geen effect op omvang
en kwaliteit leefgebied

Geen effect op omvang
en kwaliteit leefgebied

Geen effect op omvang
en kwaliteit leefgebied

Geen effecten te verwach-
ten (ongevoelig)

Geen effecten te verwach-
ten (ongevoelig)

Geen effecten te verwach-
ten (ongevoelig)

H1037 Gaffeliibel

.
Soorten Complementair doel Licht en geluid Atm. N-depositie

Behoud omvang en verbe-
tering kwaliteit ieefgebied
voor vestiging duurzame
populatie van ten minste
150 volwassen individuen.

Geen effect op opper-
vlakte leefgebied en be-
houd kwaliteit

Effecten te verwachten op
kwaliteit leefgebied (zeer
gevoelig)

GeleenbeekdaL. toets aan instandhoudingdoelstellingen

Tabel 6.10: Toets storingsfactoren aan instandhoudingdoelstellingen Geleenbeekda/
Habitattypen Doel Licht en geluid Atm. N-depositie
H7230: Kalkmoe-
rassen
H9120:
Beukeneiken-
bossen met hulst
H9160: Eiken-
haagbeukbossen

H91EO:
Vochtige alluviale
bossen

Uitbreiding opperviakte en
verbeterin kwaliteit.
Uitbreiding oppervlakte en
behoud kwaliteit.

Behoud oppervlakte en
verbetering kwaliteit eiken-
haagbeukenbossen, heu-
velland subt eB.
Uitbreiding oppervlakte en
verbetering kwaliteit voch-
tige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen
subt e C .

Geen effect op opper-
vlakte en kwaliteit
Geen effect op opper-
vlakte en behoud kwali-
teit
Geen effect op opper-
vlakte en kwaliteit

Geen effect op opper-
vlakte en kwaliteit

Effecten te verwachten op
kwaliteit zeer evoeli
Geen effecten te verwach-
ten (ongevoeiig)

Effecten op kwaliteit niet uit
te sluiten (gevoelig)

Effecten op kwaliteit niet uit
te sluiten (gevoelig)
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H 1 083: Vliegend
hert

o ulatie.
Behoud verspreiding, be-
houd omvang en verbete-
ring kwaliteit leefgebied
voor behoud 0 ulatie.
Behoud omvang en kwali-
teit leefgebied voor behoud
o ulatie.

houd kwaliteit
Geen effect op opper-
vlakte leefgebied en be-
houd kwaliteit

evoeli
Effecten op kwaliteit leef-
gebied niet uit te sluiten
(gevoelig)

H1016: Zeggekorf-
slak

Geen effect op opper-
vlakte leefgebied en be-
houd kwaliteit

Geen effecten te verwach-
ten (ongevoelig)

Bunder- en Elsoërbos, toets aan instandhoudingdoelstellinaen

Tabel 6. 11: Toets storingsfactoren aan instandhoudingdoe/stellingen Bunder- en Elsoërbos
Habitattypen Doel Licht en geluid Atm. N.depositie
H6230: Soortenrijke Uitbreiding oppervlakte en Geen effect op opper- onbekend
heischrale graslan- verbetering kwaliteit. vlakte en kwaliteit
den op arme bo-
dems van berg ge- 

bieden
H6430: Voedselrij- Uitbreiding oppervlakte en Geen effect op opper- Effecten te verwachten op
ke zoomvormende verbetering kwaliteit ruigten vlakte en kwaliteit kwaliteit (zeer gevoelig)
ruigten van het en zomen, droge bosran-
laa land den sub! eC.
H7220: Kalktuf- Behoud oppervlakte en Geen effect op opper- Effecten op kwaliteit niet uit
bronnen met tuf- kwaliteit. vlakte en kwaliteit te sluiten (gevoelig)
steenformatie (era-

toneurion
H9160: Sub- Behoud oppervlakte en Geen effect op opper- Effecten op kwaliteit niet uit
Atlantische en mid- verbetering kwaliteit eiken- vlakte en kwaliteit te sluiten (gevoelig)
den-Europese win- haagbeukenbossen, heu-
tereikenbossen of velland (subtype B).
eiken haagbeuken- 

bossen behorend
tot het Carpinion-
betu/i
H91 EO: Bossen op Behoud oppervlakte en Geen effect op opper- Effecten op kwaliteit niet uit
alluviale grond met verbetering kwaliteit voch- vlakte en kwaliteit te sluiten (gevoelig)
Alnus glutinosa en tige alluviale bossen,
Fraxinus excelsior beekbegefeidende bossen
(A/no-Padion, (subtype Cl.
Alnion incanae, Sa-
ficion a/bae

H1078: 'Spaanse Behoud omvang en kwali- Geen effect op opper- Effecten op kwaliteit leef-
vlag teit leefgebied voor behoud vlakte leefgebied en be- gebied niet uit te sluiten

lokale populatie als bijdra- houd kwaliteit (gevoelig)
ge aan een duurzame po-
pulatie van ten minste 50
volwassen individuen in de
re ia Zuid Umbur

Geconcludeerd kan worden dat het belangrijkste effect kan optreden ten gevolge van de
atmosferische depositie van stikstof. De effecten ten gevolge van licht en geluid zijn, ge-
let op de afstand tussen de planlocatie en de desbetreffende Natura2000 gebieden, ni-
hiL. Overige effecten op bijvoorbeeld versnippering of verdroging zijn niet aan de orde.

Omdat de stikstofemissie van de SZF6 opgevangen wordt binnen de vergunde jaar-
vracht van het cluster SZF 4/5 (448 ton NOXijaar), wordt extra stikstofdepositie ter plaat-
se van de beschermende natuurgebieden vermeden.
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Flora- en fauna wet
In het kader van de Flora- en faunawet is een flora- en faunaonderzoek (quickscan) uit-
gevoerd op het terrein van de voorgenomen activiteit. De resultaten zijn verwerkt in een
briefrapportage d.d. 27 oktober 2008 met kenmerk Li 20083831.

Het onderzoeksgebied betreft het terrein (nu grasveld) waarop de uitbreiding met de
SZF6 zal plaatsvinden en is op 2 september 2008 onderzocht op het voorkomen van
overig- of streng beschermde inheemse soorten. Het grasveld is onderzocht op het
voorkomen van nesten van bodembroedende vogelsoorten. Tevens is het gebied geïn-
specteerd op het voorkomen van verblijfplaatsen van beschermde zoogdieren. Daar-
naast zijn de verspreidingsgegevens voor beschermde soorten in de verschillende at-
lassen geraadpleegd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen beschermde inheemse
soorten in het onderzoeksgebied voorkomen.

De (bouw)werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (15 maart tot 15
juli). Wanneer tijdens de werkzaamheden toch in gebruik zijnde nesten worden aange-
troffen geldt rond deze nesten een rustzone waarbinnen géén werkzaamheden mogen
worden uitgevoerd. De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd wanneer de vo-
gels hun nesten vanzelf weer hebben verlaten (broedsel is afgerondl groot gebracht).

Geconcludeerd is dat, voor de werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van de
SZF6, geen ontheffng in het kader van de Flora- en faunawet art. 75 nodig is.

6.7 Water

Watergebruik
Door de SZF6 wordt proceswater en koelwater gebruikt. Als proceswater wordt demiwa-
ter gebruikt. Geflocculeerd kanaalwater wordt gebruikt als koelwatersuppletie voor koel-
werk.

Afvalwater
Door het in werking zijn van de SZF6 wordt afvalwater geproduceerd. Het afvalwater
bestaat uit proceswater en koelwater. De centrale verwerking en zuivering van de afval-
waterstromen, van de op de site Chemelot gelegen bedrijven, vindt plaats door DMC
IAlI. Hiervoor is een aantal voorzieningen en installaties beschikbaar:
. Rioolsysteem voor procesafvalwater en schoon water;

. Scheidingsystemen voor het uitvoeren van fysische- en mechanische scheidingen;

. Bergingsbassins voor de berging van specifieke afvalwaterstromen.

. De Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie (IAlI) ten behoeve van biologische zui-
vering, inclusief bufferbassins voor het opvangen van bijvoorbeeld calamiteuze lozin-
gen.

Het afvalwater van de SZF6 wordt gezuiverd in de bestaande integrale afvalwaterzuive-
ringsinstallatie (IAlI) op de site Chemelot alvorens lozing plaatsvindt op de zijtak Ur.
De lozing van het afvalwater van de SZF6 wijkt niet af van de reeds bestaande afvalwa-
terstromen van de SZF 4/5. Inherent aan de salpeterzuurbereiding is de lozing van stik-
stofcomponenten, met name nitraat. De lozing levert geen additionele significante bij-
drage (ca. 1,4 %) en de vigerende lozingsnormen van het effuent IAZI worden als ge-
volg van deze toename niet overschreden.
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In het jaar 2006 is voor de site Chemelot een Wvo-vergunning verleend (bevoegd gezag
Waterschap Roer en Overmaas). De lozing door SZF6 wordt bij het Waterschap Roer
en Overmaas gemeld door DSM.

Door het in werking treden van de SZF6 zal jaarlijks meer totaal-N op het interne riool-
systeem geloosd worden. Het interne rioolsysteem sluit aan op de lAl!. In onderstaande
tabel is deze toename ten opzichte van de totale lozing weergegeven.
Het totale stikstofrendement van de IAlI is circa 90%. Uit tabel 6.12 blijkt dat de bijdrage
van de SZF6 op de totale lozing aan totaal-N "'1 % is.

Pieklozingen tijdens opstart
Bij iedere salpeterzuurfabriek treedt tijdens het opstarten een kritieke fase op. Bij het
ontsteken van de platina-netten is er gedurende een korte tijd de kans aanwezig dat on-
verbrand NH3 doorslipt naar de cooler-condensor en eventueel naar het absorptiesys-
teem. Gedurende korte tijd, na het ontsteken van de NH3-verbranding, wordt daarom het
gevormde zuurcondensaat van de coolercondensor naar het riool geleid. Zodra de ver-
branding op een gewenste temperatuur is, kan het zuurcondensaat weer naar het sys-
teem worden overgeschakeld. Per plant zijn er per jaar ongeveer 10 ongeplan-
de/geplande starts/stops.

De pieklozing bestaat uit een condensaat met NH4-N en N03-N. De lozing duurt normali-
ter 2 tot 3 minuten. Geschat wordt dat in deze periode 120 kg N in de vorm van NH4-N
en N03-N geloosd wordt samen met koel- en demiwater.
Indien alle N aanwezig is als N03-N dan bedraagt de HN03-concentratie in het geloosde
water ca. 5% (gedurende 3 minuten).
Maatregelen
Gelet op het geringe aantal aanwezige lek- en monsterpunten en het feit dat bij het
(zeer incidenteel) zuurvrij maken van het systeem, het overgrote deel van het aanwezi-
ge zuur kan worden overgepompt naar de bestaande zuuropslagtank, is in de SZF6
geen centrale aftaptank aanwezig.
Het in een voorkomend geval vrijkomen van zuur, dat hooguit enkele kubieke meters
bedraagt, wordt geloosd op het rioolsysteem van Chemelot, waar het wordt verdund met
een grote overmaat aan water. Indien nodig wordt het gebufferd.
Het gerioleerde water van de SZF6 wordt zowel in kwalitatieve zin (debietmeting conti-
nu) als in kwantitatieve zin middels een tijd proportioneel week opbouwmonster, waarin
NH4-N en N03-N wordt gemeten, bewaakt. Een eventuele zuurlekkage van enige om-
vang wordt onmiddellijk gedetecteerd zodat de vereiste maatregelen worden genomen.

Locatieplan stikstof
Uit het locatieplan 13 blijkt dat voor een effectieve afbraak in de IAZI de CZV/totaal stik-
stof verhouding minimaal 5,5 moet zijn. Als gevolg van vermindering van CZV-Iozingen
en de toename van stikstof-lozingen is de CZV/totaal sikstof verhouding vanaf 2007 on-
der de kritische verhouding van 5,5 komen te liggen. Voor de doorkijk na 2010 wordt
eveneens uitgegaan van dit scenario. Dit leidt tot verslechtering van het zuiveringsren-
dement van de IAlI en uiteindelijk tot stijging van de stikstoflozingen.

13 DSM, kenmerk CSP-08-0154, 13 mei 2008
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De aandacht is erop gericht om de CZV/totaal stikstof verhouding weer op het oude ni-
veau van ~ 5,5 te brengen door in 2008 en daarna voorzieningen te treffen als het struc-
tureel inzetten/verwerken van externe CZV-bronnen. Het extra CZV kan in zowel de 1".
als in de 2d. denitrificatiestap worden gedoseerd waardoor de verhouding CZV/totaal
stikstof hersteld wordt. Als de juiste balans gevonden is, vindt de meest optimale af-
braak plaats waardoor minder stikstof overblijft en geloosd wordt.

Milieurisicoanalyse
Op grond van Brzo'99 is de site Chemelot aangewezen voor het opstellen van een vei-
ligheidsrapport waarin onder andere de risico's voor het milieu dienen te worden be-
schreven. Onderdeel is een milieurisicoanalyse (MRA)voor het oppervlaktewater.

De MRA 14 is opgesteld voor de SZF4/5/6, conform de uitgangspunten zoals geformu-
leerd in het CIW-rapport "Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" (fe-
bruari 2000) en de nadere afspraken die hieromtrent zijn gemaakt met de overheden
(memo 588/2002EHS/7046-20). De kwalitatieve milieurisicoanalyse voor het oppervlak-
tewater is met behulp van het computerprogramma Proteus (augustus 2007) uitgevoerd.

Er blijkt dat er geen negatieve effecten op de Grensmaas optreden (berekening met be-
hulp van Proteus 2), met betrekking tot de activiteiten van de SZF 4/5/6.

Met behulp van controlelijsten is getoetst of de SZF4/5/6 voldoen aan de stand der "vei-
ligheidstechniek".
Uitgangspunt van de stand der veiligheidstechniek is dat procedures, voorzieningen en
maatregelen gericht zijn op het beperken van de frequentie en/of omvang van de nega-
tieve effecten van onvoorziene lozingen zo dicht mogelijk op de potentiële bron. Op ba-
sis van deze controlelijsten is geconcludeerd dat in algemene zin wordt voldaan aan de
stand der veiligheidstechniek (bijlage 2 van de milieurisicoanalyse).

6.8 Bodem

Nulsituatie
De voorgenomen activiteit wordt gerealiseerd op de locatie Chemelot, waar al geduren-
de vele decennia industriële activiteiten plaatsvinden. De oorsprong van deze activitei-
ten is de mijnbouw, die op deze locatie heeft plaats gevonden. Als gevolg van deze acti-
viteiten is de bodem en het grondwater op de locatie lokaal verontreinigd.

Naar aanleiding van de geplande komst van de SZF6 wordt een historisch onderzoek
verricht en wordt het BOSANIS systeem geraadpleegd. Bij de bouw vrijkomende grond
wordt conform het bodembeheerplan van Chemelot (Plan van Aanpak Bodemsanering)
verwerkt. De nieuwbouw heeft geen effect op de aanwezige concentraties aan stoffen in
het grondwater (diepte circa 15 m-maaiveld).
Bodemrisicoanalyse
In het kader van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRS) is een bodemrisi-
coanalyse voor de SZF6 uitgevoerd. De volgende potentieel bodembedreigende activi-
teiten vinden plaats:
. De procesvloer; de procesinstallaties staan binnen opgesteld in het productiege-

bouw, dat is voorzien van een betonnen vloeistofdichte vloer. De procesinstallaties
boven de procesvloer:

14 DSM, kenmerk jI16/2008/reg.34(20), 8 augustus 2008
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Ammoniakverdamper;
Absorptiekolom;
Warmtewisselaar;
Ketelvoed i ngswatervat;
Lamonketels.

. Salpeterzuurpompen en oliecirculatiepompen, boven procesvloer.

. Bijvullen conditioneringsmiddel, boven procesvloer.

. Scheider en vat ten behoeve van afzuiging oliereservoir, boven procesvloer.

. Opslag in emballage; opslag conditioneringsmiddel ketelvoedingswater in jerrycans.

. Intern fabrieksriool; Alle (fabrieks)vloeren in de fabrieksgebouwen zijn aangesloten op
het interne fabrieksriool dat periodiek wordt geïnspecteerd en indien nodig onderhou-
den (conform het Format Riool dat overeengekomen is met de provincie Limburg).

I

i

Het aanwezige schoonwaterriool is geen bodembedreigende activiteit. Het schoonwater-
riooi wordt tevens periodiek (1 maal per 12 jaar) geïnspecteerd en indien nodig onder-
houden. Het procesafvalwaterriool wordt 1 maal per 6 jaar geïnspecteerd (conform het
Format Riool). Er worden geen ondergrondse procesleidingen en geen ondergrondse
tanks ten behoeve van vloeistoffen gebruikt. Een aantal van de procesriolen en hemel-
waterriolen voor de afvoer van afvalwater liggen ondergronds.

Er wordt binnen 6 maanden na de melding van ingebruikname van de SZF 6 een volle-
dige Bodem Risico Inventarisatie en Evaluatie aan het bevoegd gezag gerapporteerd.

6.9 Transport

Na 31 december 2009 is het spoortransport van ammoniak van Geleen naar IJmuiden
ten einde. Totdat ammoniak volledig op locatie te Geleen kan worden verwerkt vindt er
tijdelijk spoortransport naar België of Duitsland plaats. Daarnaast vindt transport, zowel
aan- als afvoer, van salpeterzuur plaats via de weg. In paragraaf 6.1 is dieper ingegaan
op de effecten van ammoniaktransport op de externe veiligheid.

6.10 Best beschikbare technieken

De Best Beschikbare Technieken (BBTs) zijn beschreven in Europese BBT referentie
documenten, de zogenaamde BREF's. De volgende BREF's zijn voor de realisatie van
de SZF6 relevant:
. BREF industriële koelsystemen, 2001
. BREF afgas- en afvalwaterbehandeling, februari 2003
. BREF Grote volumina anorganische chemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmeststof-

fen), augustus 2007.
Uit toetsing aan de BREF's 15 blijkt dat de SZF6 voldoet aan het gestelde in deze docu-
menten en dus conform de best beschikbare technieken functioneert (zie bijlage 4).

15 IPPC toetsing SZF6:

document Industriële koelsystemen, 16 oktober 2008, DSM Agro en DMC SHE,
document BAT LVIC - AAF, 18 september 2008, DSM Agro en DMC SHE,

document BAT Common Waste Water and Waste Gas Treatment, juni 2008, DSM Agro en DMC SHE.
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6.11 Afvalstoffen

Deze salpeterzuurfabrieken produceren onder normale omstandigheden geen proces-
gebonden afvalstoffen en slechts een zeer beperkte hoeveelheid procesonafhankelijke
afvalstoffen, voornamelijk niet-gevaarlijk bedrijfsafval en afgewerkte oiie van pompen
en/of compressoren.
Deze laatste stroom wordt bovendien via de werkplaats van de technische dienst afge-
voerd naar CBA van van Gansewinkel en is niet specifiek terug te voeren op SZF6. De
gebruikte kat-netten (platina) worden bij de leverancier opgewerkt en weer hergebruikt. I

6.12 Visuele hinder

Ten aanzien van het aspect visuele hinder geldt dat in de nabijheid van de locatie op
Chemelot Noord geen omwonenden zijn. De SZF6 komt ten westen en nagenoeg direct
naast de bestaande SZF 4en 5. De maximale bouwhoogte is vergelijkbaar met de nabij
gelegen SZF5. De SZF 6 is volledig omringd door industrieterrein.
Gezien de ligging van de SZF6, pal naast de SZF 4 en 5, geen directe omwonenden, en
de huidige skyline van het Chemelot-terrein veroorzaakt de uitbreiding naar verwachting
geen toenemende visuele hinder.

6.13 Effecten in het buitenland

De kortste afstanden in vogelvlucht vanaf de site tot aan de grenzen met het buitenland,
bedragen in oostelijke richting tot aan de grens met Duitsland circa 7 km en in westelijke
richting tot aan de grens met België ruim 3 km. De Maas, ter hoogte van de locatie ook
wel Grensmaas genoemd, vormt de grens tussen België en Nederland.

Onderstaande tabel 6.13 geeft per aspect het verwachte effect in het buitenland.

Tabel 6. 13: Milieueffecten in het buitenland

Mileuaspect Omschrijving effect in het buitenland

Externe veiligheid De realisatie van SZF6 leidt niet tot verhoging van het plaatsgebonden risi-
co en nroensrisico.

Lucht De realisatie van SZF6 leidt niet tot extra deoositle van stoffen via de lucht.

Geluld Gezien de afstand treden neen neluidseffecten 00 in het buitenland.

Enerale In het buitenland ziin hier aeen effecten van te verwachten.

Water Geen
Bodem en archeologie Gezien de aard van het aspect en de afstand treden hiervoor geen effecten

on in het buitenland.

Visuele hinder Er treden oeen effecten on in het buitenland aezien de afstand.
Transport Met betrekking tot het transport zijn er in het buitenland geen effecten te

verwachten. Ook als de voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt,

blilven de risico's verbonden aan transnort beneden de oriëntatiewaarde.
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7 MILIEUGEVOLGEN VAN HET MMA

In het kader van het meest milieuvriendelijk alternatief is onderzocht of het bouwen van
een geheel nieuwe fabriek, die geheel aan BBT en IPPC zal voldoen, een alternatief is.
Om het plaatje van een nieuwe fabriek in perspectief te kunnen plaatsen, is de voorge-
nomen SZF6 (voorkeursalternatief) vergeleken met een nieuwe fabriek.

Als meest milieuvriendelijke nieuwe salpeterzuurfabriek wordt beschouwd een salpeter-
zuurfabriek van het procestype M/H (Dual medium/High). De huidige SZF6 (ook IPPC-
proof) die in Geleen wordt geplaatst is ook van dit procestype, en is in 2007 voorzien
van een UhdE-reactor ten behoeve van reductie NOx/N20 emissies.

In het voorkeursalternatief is voorzien in een aantal nieuwe onderdelen, namelijk een:
ammoniakverdamper;
nieuwe demister (druppelvanger) in de zuigcompressor;
nieuw luchtfilter van de compressor;
nieuw koelwerk dat voldoet aan BREF;

Wanneer de SZF6 te Geleen in werking treedt zijn al deze onderdelen reeds ge-
plaatsUgemonteerd. In onderstaande tabel is de SZF6 (VKA) vergeleken met een nieu-
we salpeterzuurfabriek op het niveau van de site Chemelot. Hierbij is gekeken naar BBT
en IPPC.

. . .

Thema Kenmerken Kenmerken nieuwe MMA versus Opmerking
SZF6 fabriek VKA

Tvpe proces Dual medium/Hioh Dual medium/Hioh = Optimum

Energieverbruik Dubbel koeicircuit Enkel koelcircuit Positief voor

vanwege koeling in MMA

IJmuiden

Temperatuur 890"C 890"C = IPPC

Katalvsator Platina/Rhodium Piatina/Rhodium = IPPC

N20-emissle UhdE-reactor UhdE-reactor = IPPC

0,6 kglton 100% 0,6 kglton 100%
HNO, HNO,

Geluid BBT SST = IPPC, binnen

MTG-waarden

site Chemelot

Extern risico Geen impact PRiGR Geen impactPRIGR =

Risico water Geen Impact water Geen imoact water =

Bodem Conform NRS, ver- Conform NRB, ver- =

waarloos baar risico waarloos baar risico

Emissies lucht UhdE UhdE = IPPC

In de IPPC BATref voor salpeterzuur wordt geen duidelijke norm gesteld voor de ener-
gie efficiency.

Daarom is de bestaande plant vergeleken met het beste design van Uhde voor een
nieuwe dual pressure plant (opmerking: Uhde is een van de meest gerenommeerde
aanbieders voor een HN03-procesplant). In onderstaande tabel 7.2 is de vergelijking
weergegeven.
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Per ton HN03 100% Per ton HN03 100% Per ton HN03 100%

NH3 feed ton NH3 Ton NH3 0,285 0,282 0,282

Stoomverbruik NH3 ver- Ton 3 bar 0,125 0 °

dam er

Stoom reductie 40 bar ton Ton 40 bar 0,955 0,955 n.b.

Stoomverbruik Ton 40 bar 0,589 0,589 n.b.

Stoomex ort Ton 40 bar 0,366 0,366 0,65

Stoomverbruik Ton 1,5 bar 0.164 0,164 0,05

Elek. Verbruik lant kWh 8,7 8,7 8,5

Elek. Verbruik koelwater kWh 39,1 38,6 20

Elek. Verbruik totaal kWh 47,8 47,3 28,5

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het voorkeursalternatief in één opzicht, met betrek-
king tot de energieprestatie, minder goed scoort dan de nieuwbouw salpeterzuurfabriek.

Dit verschil in energieprestatie is terug te voeren op het verschil in koelwerk en, met
name, procesontwerp. De bestaande fabriek in het VKA heeft een tweetraps koelwerk,
vanwege de koeling met brak water in Ijmuiden. Die noodzaak vervalt voor een nieuw
te bouwen fabriek op Chemelot in het MMA. Het koelwerk van een nieuwe fabriek be-
staat uit één trap en is daardoor meer energie-efficiënt dan de bestaande fabriek.
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8 LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE

8.1 Leemten

Ingevolge artikel 7.10, lid 1.g van de Wet milieubeheer dient het MER een overzicht te
bevatten van leemten in de beschrijvingen van de bestaande milieutoestand (en de au-
tonome ontwikkeling daarvan) en van de leemten in de beschrijvingen van de milieuef-
fecten van de beschouwde alternatieven. Het gaat daarbij met name om de leemten ten
gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens.

Het overzicht van leemten in kennis en informatie wordt gepresenteerd om een indicatie
te geven van de volledigheid van de informatie voor de besluitvorming.

8.2 LeemtenIgevolgen voor besluitvorming

De leemten in kennis en informatie met betrekking tot de voorgenomen activiteit zijn
zeer beperkt, omdat reeds twee vergelijkbare salpeterzuurfabrieken in bedrijf zijn op de
site Chemelot, en het VKA de verplaatsing van een bestaande fabriek betreft. Alle mili-
eueffecten kunnen vrij nauwkeurig worden ingeschat. De leemten in kennis en informa-
tie betreffen vooral de nieuwbouw van een salpeterzuurfabriek in het MMA.

Bij de opstelling van het MER zijn de volgende leemten in kennis en informatie gecon-
stateerd, die potentieel invloed kunnen hebben op de te verwachten milieueffecten:

. Fabrieksontwerp nieuwe fabriek (MMA)
Het procesontwerp van een volledig nieuwe fabriek stemt voor een groot deel over-
een met de bestaande procesinstallatie van de SZF5 te IJmuiden. De optimalisaties
zijn op hoofdlijn in beeld.

. Realisatie SZF6 (VKA)
Bij de bouw van SZF6 kunnen nog wijzigingen op detailniveau plaatsvinden. Derge-
lijke wijzigingen zijn vooral gericht op procesoptimalisaties. Mogelijke wijzigingen zui-
len echter naar verwachting geen dan wel positieve effecten op het milieu hebben.

. Gevolgen productieverhoging NF2

Gedetailleerde gevolgen in de productieverhoging van de NF2.
. Wet- en regelgeving

Het provinciale, nationale en internationale beleid en de daaruit volgende wetgeving
is voortdurend in ontwikkeling. Het anticiperen op nieuw beleid en toekomstige wet-
geving is in het kader van een MER-studie slechts beperkt mogelijk en niet altijd re-
levant. Toch is er één ontwikkeling die hier genoemd moet worden:

BREF's
De bouw van SZF6 is getoetst aan de relevante BREF's, met name de verticale
BREF LVIC en een tweetal horizontale BREF's. Aanpassing van BREF's en het
opkomen van nieuwe BBT is continu in ontwikkeling.
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9 EVALUATIE

9.1 Inleiding

Mede op basis van het onderhavige MER zal de provincie Limburg een besluit nemen
ten aanzien van de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer.
Dit besluit is onder andere gebaseerd op verwachte milieueffecten van de verschiilende
in het MER beschouwde alternatieven.

Ingevolge artikel 7.39 van de Wet milieubeheer dient de vergunningverlenende instantie
de werkelijke gevolgen voor het milieu te onderzoeken, zoals deze optreden na het ope-
rationaliseren van de genomen beleidsbeslissingen. Voorspelde effecten en werkelijk
optredende effecten moeten worden vergeleken, waarna zonodig aanvullende mitige-
rende maatregelen kunnen worden getroffen. Hiertoe zal een evaluatieprogramma moe-
ten worden opgesteld. Mogelijke onderwerpen van evaluatie hier zijn aangegeven.

9.2 Evaluatieonderwerpen

Het doel van de evaluatie is de daadwerkelijk optredende milieueffecten te vergelijken
met de voorspelde effecten. Deze kunnen om een aantal redenen afwijken. In het geval
van een MER met betrekking tot een concrete activiteit kunnen de volgende oorzaken
worden genoemd:
. het tekortschieten van de voorspellingsmethoden: de voorspellingsmethoden welke

worden gehanteerd, zijn doorlopend in ontwikkeling;
. het niet voorzien van bepaalde effecten: in het geval van de voorgenomen activiteit

lijkt dit niet waarschijnlijk. De werking van een salpeterzuurfabriek en de effecten die
daarbij horen zijn bekend daar de locatie Chemelot-Geleen reeds over twee salpeter-
zuurfabrieken (SZF4 en 5) beschikt;

. het elders optreden van onvoorziene, maar invloedrijke ontwikkelingen: gezien de
sterke relatie van het initiatief met overheidsbeleid zijn de ontwikkelingen op o.a. de
beleidsterreinen klimaat en externe veiligheid van groot belang maar op (middei)lange
termijn niet te voorspellen;

. het optreden van effecten die niet voorzien waren als gevolg van leemten in kennis en

informatie.

Met voornoemde aspecten dient bij het opzetten van een evaluatieprogramma rekening
te worden gehouden. De evaluatie zal naar verwachting de volgende onderdelen omvat-
ten:
. De werkelijke emissies naar lucht;

. De werkelijke geluidbelasting op de omgeving en de (externe veiligheids)risico's.
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AFA =

BAT =

BBT =

BEVI =

BOSANIS =

BREF =

BRZO =

CBA =

CIW =

CMP =

CPR =

CZV =

DMF =

OS-punten =

IAZI =

IPPC =

IVR =

KRW =

Kton =

m.e.r. =

MER =

MMA =

MRA =

MTG =

MTR =

NAP =

NEa =

NEC =

NeR =

NF =

NMP =

NRB =

PBZO =

PMlO =

PMV =

QRA =

SZF =

VGM =

VBS =

VR =

VROM =

Wm =

Wvo =

000
O. D
000

ROYAL HASKONING

ammoniakfabriek
Best Available Technique (best beschikbare techniek)
Best beschikbare techniek
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Bodem Onderzoek en SANerings Informatie Systeem
Best Reference Document
Besluit Risico's Zware Ongevallen
Centraal Beheer Afvalstoffen
Commissie Integraal Waterbeheer
Chemelot MilieuPlan
Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen
Chemisch zuurstofverbruik
DSM Manufacturing Fertilizers
Doelstellingspunten
Integrale Afvalwater Zuivering Installatie
Integrated pollution Prevention and Control
installatievei ligheidsrapport
Europese Kaderrichtlijn Water
kiloton
m i i ieueffectrapportage
milieueffectrapport
Meest Milieuvriendelijke alternatief
milieurisicoanalyse
Maximaal Toelaatbare Grenswaarden
Maximaal Toelaatbaar Risico
National Allocation Plan
Nederlandse Emissie-autoriteit
National emission ceiling
Nederlandse Emissie Richtlijn lucht
nitraatfabriek
Nationaal MilieubeleidsPlan

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
Preventie Beleid Zware Ongevallen
Particulate matter" 1 O~g (fijn stof)
Provinciale MilieuVerordening
Quantiative Risk Analysis (kwantitatieve risicoanalyse)
salpeterzuurfabriek
Veiligheid Gezondheid Milieu
Veiligheids Beheers Systeem
Veiligheid Rapport
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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Bijlage SA IPPC toetsing SZF6. Document Industriele koelsystemen

Datum:16 oktober 2008
Door: M. Voorwinden, DSM Agro en Joost L1nders, DMC SHE d.d. 2 juni 2008

In de BREF industriële koelsystemen is een hoofdstuk opgenomen waarin de BAT worden omschreven.
Deze omschrijvingen zijn als basis gebruikt voor de BREF toets van de SZF6 waarbij het de koelinstallatie
type VIIi betreft.
Er is voor gekozen om de vergelijking tussen BAT en de proces van de SZF6 zo concreet mogelijk in
tabellen weer te geven. Per relevant milieu-item is een tabel gemaakt met daarin de BAT en een uitleg of
hieraan wordt voldaan.

De diverse items zijn overgenomen uit de BREF industriële koelsystemen. Milieuonderwerpen die aan de
orde komen zijn o.a. warmtemanagement, proces en locatie, terugdringing energie-, water-, en
chemicaliënverbruik, terugdringing van de uitstoot naar water en lucht en terugdringing van geluid, lekkage
en microbiologische risico's.

Overzicht conditioneringstype koelinstallatie SZF6

Clustertype Aantal Installatienaam Omschrijving

Type ViII 1 -SZF6 Kanaalwaterkoelsysteem met zuurdosering

Toetsing aan de BREF, clustertype VII

A. Omschrijving koelsystemen
Koelsystemen behorend bij het clustertype VIIi worden gevoed met geflocculeerd kanaalwater. Door
toepassing van corrosiebestendige materialen is corrosiebescherming middels conditionering niet nodig.
Tegen bacteriologische groei wordt dagelijks biocide (chloorbleekloog) toegevoegd. De pH wordt geregeld
op 7.5, waardoor de vorming van calciumcarbonaat wordt gereduceerd en verdere indikking mogelijk is,
middels toevoeging van salpeterzuur. In onderstaande tabel zijn de type VIIi geconditioneerde systemen
weergegeven:

Tabel 1 Overzicht koelsystementype VII

Installatie Omschrijving systeem Waterin-houd Verdamping Constructie Vullng Drift

naam (m3 ) i m3/hl materiaal.) materiaal eliminator

SZF6 induced draft, counter flow, Ca. 300 m3 Gemiddeld s k, (PP) Ja
3 cellen 58,5 m3/h (kunststof

panelen)

*)h=hout, b=beton, s=staal, a=asbest, k=kunststof (o.a. PVC, PP)



B. Warmtemanagement (BAT t.a.v. warmtehergebruik)

BAT voorgeschreven door BREF Invullng BAT door Site User Opmerking
industriële koelsystemen

Bekijken van de mogelijkheden om Bij SZF6 wordt de restwarmte in het koelwater gebruikt Voldoet aan BAT
warmte te hergebruiken (blz. 121) voor het verdampen van ammoniak (Lp.v. stoom)

Uitproberen van de mogelijkheden Bij SZF6 wordt de restwarmte in het koelwater gebruikt Voldaan aan
voor hergebruik van warmte (blz. voor het verdampen van ammoniak (I.p.v. stoom) BAT.

121 )

c: Eisen aan proces en locatie (BAT I.a.v. proces en locatie)

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Koelen of voorkoelen met droge lucht bij n.v.l. n.v.1.

warmte van een hoog niveau (" 60 'C) (blz.
122)

Natte koeling met open koelsystemen zonder n.v.t. n.v.1.

recirculatie bij warmte van laag niveau (~ 25 'C)

(blz. 122)

Toepassing indirecte koelsystemen en een De proceskoeling vindt plaats midddels een Voldaan aan
secundair koelsysteem bij koeling van gesloten koelwatersysteem, welke middels BAT.

gevaarlijke stoffen (blz. 122) platenwarmtewisselaars zijn warmte afvoert
naar een 2e open koelwatersysteem. Indien er
lekkages optreden in het proces dan zal de
bewaking van het gesloten koelwatersysteem
alarmeren. Er vindt dus geen lekkage plaats
naar de omgeving.

Toepassing recirculatiesystemen bij beperkte Recirculatie wordt altijd toegepast ook bij Voldaan aan
beschikbaarheid oppervlaktewater (blz. 123) voldoende beschik-baarheid oppervlaktewater BAT

Rekening houden met de gevoeligheid voor Koelwater gaat naar de integrale Voldaan aan
thermische belastingen van het ontvangende atvalwaterzuiveringsinstallatle (IAZI) en wordt BAT

water door optimalisatie warmtehergebruik of met het afvalwater behandeld en geloosd.
recirculatie (blz. 123) Indien nodig wordt het afvalwater over een

koeltoren geleid.

Minimalisatie verbruik grondwater voor n.v.l. n.v.l.
koeldoeleinden (blz. 123)

In kustgebieden gebruik van open n.v.l. n.v.1.

koelsystemen (blz. 123)

Toepassing van hybride koelsystemen bij eisen n.v.1. n.v.l.
voor pluim reductie of hoogte-beper-kingen van
koeltorens (blz. 123)



D. Terugdringing van het directe energieverbruik (BAT t.a.v. terugdringing van het directe
energieverbruik)

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Toepassing van open koelsystemen zonder n.v.t. n.v.t.
recirculatie bij koelcapaciteiten groter dan 10
MW (blz. 126)

Toepassing mogelijkheid voor variabele Bij de systemen wordt hoogllaag regeling Voldaan aan
bedrijfsvoering door regeling van lucht en/of toegepast. BAT
water debieten (blz. 126) Bij overige systemen is regeling niet effectief,

noodzakelijk of economisch haalbaar.

Schoonhouden van het koelwatercircuit en Het watersysteem voor de circulatiekoeling Voldaan aan
warmtewisselaars door optimale monitoring en wordt door middel van chloorbleekloog algen- BAT
water- conditionering (blz. 126) en biofilmvrij gehouden

De warmtewisselaars van het
circulatiesysteem worden op indicatie (drukval)
tijdens groot onderhoud gereinigd. Er zal zeer
weinig vervuiling in het systeem op te treden
waardoor deze aanpak voldoet

Verbetering van de koelefficiëntie door het n.v.t. n.v.t.
voorkómen van menging van de warm water
pluim met het ingenomen koelwater bij open
koelsystemen zonder recirculatie (blz. 126)

Beperking energieverbruik door toepassing van Daar waar effectief, noodzakelijk of Voldaan aan
juiste pomp- opvoerhoogtes, frequentie- economisch haalbaar, worden energiezuinige BAT
regelaars en energiezuinige ventilatoren (blz. toepassingen als frequentieregeling en
126) energie-zuinige ventilatoren toegepast bij de

bestaande systemen. Pompopvoerhoogtes zijn
geoptimaliseerd conform de eisen beschreven
in de basic engineering-fase van het ontwerp

E. Terugdringing van het waterverbruik en de uitstoot van warmte in water (BAT t.a.v.
terugdringing van het waterverbruik en uitstoot van warmte met water

BAT voorgeschreven door BREF Invullng BAT door Site User Opmerking
industriële koelsystemen

Reductie van de koel behoefte door Is onderdeel van "basic engineering". Wordt Voldaan aan
optimalisatie van warmtehergebruik (blz. 127) indien economisch rendabel toegepast bij BAT

renovatie en nieuwe systemen.

Reductie van het watergebruik door Wordt toegepast Voldaan aan
toepassing recirculatie (blz. 127) BAT

Verhoging van de recirculatiefactor (blz. 127) Indikking te bevorderen door pH-sturing. Wordt Voldaan aan
toegepast. BAT

Toepassing van drift eliminatoren (blz. xii) Niet toegepast



F. Terugdringing van de hoeveelheid meegesleepte waterorganismen (BAT t.a.v.
terugdringing van de meegesleepte hoeveelheid waterorganismen)

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Afhankelijk van de biotoop van de oppervlaktewaterbron moet Wordt ingevuld middels Voldaan aan
een keuze worden gemaakt voor een geschikte flocculatie van ingenomen BAT

innamelocatie, inname-ontwerp en preventie-techniek. (blz. kanaalwater.
128)

Optimalisatie van stroomsnelheden in inname- kanalen ter Wordt middels floculatie Voldaan aan
voorkoming van bezinking, met inachtneming van het verminderd BAT

seizoensgebonden optreden van "macrofouling". (blz. 128)

G. Terugdringing van de uitstoot van chemische stoffen in water (BAT t.a.v. terugdringing
van de uitstoot van chemische stoffen in het water)

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Voor alle waterkoelsystemen, selectie van materiaal met Wordt toegepast Voldaan aan
juiste corrosiebestendigheid door bepaling van de BAT

corrosiviteit van processtotten én koelwater (blz. 131)

Reductie van fouling en corrosie door het voorkomen van Wordt toegepast Voldaan aan
stilstaande zones in het systeem (blz. 131) BAT

Shell & tube warmtewisselaars moeten eenvoudig schoon De warmtewisselaars bij het Voldaan aan
te maken zijn zowel aan koelwater- als processtof zijde water/circulatiesysteem worden op BAT

(blz. 131) indicatie tussentijds of bij groot
onderhoud gereinigd.

Voor condensors van power plants, toepassing van Ti n.v.t. n.v.t.
wanneer zeewater of brak water wordt gebruikt

Voor condensors van power plants, toepassing van n.v.t. n.v.l.
corrosie bestendige legeringen

Voor condensors van power plants, toepassing van n.v.t. n.v.l.
mechanische reinigingsystemen met borstels or
schuimballen

Beperking fouling in condensors door voldoende Ligt vast in ontwerpeisen Voldaan aan
watersnelheid ~ 1,5 m/sec (blz. 131) BAT

Beperken fouling in warmtewisselaars door voldoende Ligt vast in ontwerpeisen Voldaan aan
watersnelheid ~O,8 mis (blz. 131) BAT

Voorkomen van verstopping van condensors en Bij de koeling wordt er gebruikt Voldaan aan
warmtewisselaars door toepassing van grofvuil filters. (blz. gemaakt van roosters om eventuele BAT

131 ) vervuiling van het circulatiewater
tegen te gaan.

I



BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Beperking corrosiegevoeligheid voor open koelsystemen n.v.t. n.v.t.
zonder recirculatie, door toepassing van koolstofslaai (mits
dit voldoende corrosiebestendig is) (blz. 132)

Beperking corrosiegevoeligheid voor open koelsystemen n.v.t. n.v.l.
zonder recirculatie, door toepassing van ondergrondse
leidingen van versterkt glasvezel, gecoat gewapend beton,
of gecoate koolstofstaal (blz. 132)

Beperking corrosiegevoeligheid voor open koelsystemen n.v.l. n.v.t.
zonder recirculatie, door toepassing van Ti voor buizen in
shell & tube warmtewisselaars onder zeer corrosieve
omstandigheden of roestvaststaal met gelijkwaardige
kwaliteit (blz. 132)

Toepassing geschikte vulling ter voorkoming van fouling in Ligt vast in ontwerpeisen Voldaan aan
open natte koeltorens (blz. 132) BAT

Geen gebruik van gevaarlijke stoffen bij toepassing van In de systemen wordt geen n.v.t.
open natte koeltorens, zoals hout behandeld met CCA of geïmpregneerd hout verwerkt.
gebruik van TBTO bevattende verf (blz. 132)

Bij gebruik van natte koeltorens met natuurlijke trek, n.v.t. n.v.t.
afstemming van de vullng op de lokale waterkwaliteit (hoge
drogestofgehaltes of sealing) (blz. 132)

H. Terugdringing van de uitstoot door geoptimaliseerde koelwaterbehandeling (BAT t.a.v.
terugdringing van de uitstoot door geoptimaliseerde koelwaterbehandeling)

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Reduceren van het gebruik aan biociden door doeigerichte Wordt uitgevoerd Voldaan aan
dosering, monitoring en controle. (blz.133) BAT

Gebruik van minder gevaarlijke chemicaliën (zonder Wordt uitgevoerd Voldaan aan
chroom, kwik, organotin (of andere organometalen) BAT
mercapto-benzothiazole) (blz.133)

Geen gebruik van stootdosering van biociden die iets Wordt uitgevoerd (chloor) Voldaan aan
anders bevatten dan chloor, broom, ozon of peroxide. BAT

(blz.133)

Bij open koelsystemen zonder recirculatie en bij open natte n.v.t. n.v.t.
koeltorens, vaststellen van het type macrofouling voor een
gericht gebruik van biocides (blz. 133)

Bij open koelsystemen zonder recirculatie en gebruik van n.v.t. n.v.t.
zeewater, geen gebruik van biocides bij temperaturen ~ 10
-12°C (blz. 133)

Bij open koelsystemen zonder recirculatie, beperking van n.v.t. n.v.l.



BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

het gehalte aan vrije (rest) oxidanten ("0,1 mg/I) door
toepassing van de juiste verblijftijd en watersnelheden (blz.
133)

Bij open koelsystemen zonder recirculatie én gebruik van n.v.1. n.v.1.

zeewater, beperking van het gehalte aan vrije

(rest)oxidanten afhankelijk van type dosering (continu "0,2
mg/l, intermitterend of stootdosering "0,2 mg/l of bij
procescontrole "0,5 mg/I (blz.

Bij open koelsystemen zonder recirculatie, reductie van het n.v.l. n.v.l.
gehalte aan organische halogeenverbindingen door géén
continu-chlorerlng van vers water toe te passen (blz. 133)

Voor systemen waar verschillende koelstromen worden n.v.1. n.v.1.

gemengd:
Pulsalternerende chlorering. (blz.133)

Bij open natte koeltorens: Reduceren van gebruik aan Wordt uitgevoerd; pH tussen 7.5 en 8 Voldaan aan
hypochloriet door pH tussen 7 en 9 te houden. (blz.134) BAT

Bij open natte koeltorens: Reduceren van het gebruik aan Toepassing is economisch en n.v.l.
biocide en emissie hiervan, door side stream biofitratien praktisch niet mogelijk of

(bijv. nutrlënlen verwijdering in een zandfilter). (blz.134) milieutechnisch niet zinvol.

Open natte koeltorens: Reduceren van emissie van snel n.v.t. n.v.t.
hydrolyserende biocides door tijdelijke sluiting van de
spui klep na dosering. (blz.134)

Open natte koeltorens: toepassing van ozon tot gehalte" n.v.L n.v.t.
0,1 mg 0"'1

i. Terugdringing van uitstoot in lucht (BAT I.a.v. terugdringing van de uitstoot in lucht)

Tabel 2

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invulling BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Verminderen dat de pluim het grondniveau bereikt door de Juist hoogte is gekozen tijdens het Voldaan aan
juiste hoogte te kiezen met een minimale uitstoot van lucht. ontwerp BAT

(blz.135)

Vermijden van pluimvorming door hybride technieken toe te n.v.1. n.v.1.

passen. (blz.135)

Gebruik van minder gevaarlijk constructiemateriaal (dus In de systemen wordt geen n.v.l.
geen hout met impregneermiddel als CCA, geen asbest). geïmpregneerd hout verwerkl.

(blz.135)

Vermijden van het beïnvloeden van de interne luchtkwaliteit Koelsystemen voldoende hoog en op Voldaan aan

(air conditioning), door rekening te houden met de voldoende afstand geplaatst om van BAT

plaatsing van de koeltoren. (biz.135) invloed te zijn op interne luchtkwaliteit



BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door Site User Opmerking
koelsystemen

Verminderen van verliezen door toepassing van drift- worden toegepast Voldaan aan
eliminatoren (druppelvangers) zodat minder dan 0,01% van BAT
de recirculatiestroom als drift verloren gaal. (blz.135)

J. Terugdringing van geluid (BAT t.a.v. terugdringing van geluid)

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door SITE USER Opmerking
koelsystemen

Verminderen van het geluid van de ventilatoren door Ventilatoren zijn van het type 'Iow Voldaan aan

geluidsarme ventilatoren toe te passen. (blz.136) noisa' BAT

Optimaliseren van het ontwerp door voldoende hoogte van Wordt uitgevoerd Voldaan aan
koeltoren. (blz.136) BAT

Verminderen van geluld door het toepassen van demping Systemen zijn uitgevoerd met Voldaan aan
op de in- en uitlaat, indien verdere geluidsreductie gewenst geluidreducerende matten BAT
is. (blz.136)

K. Terugdringing van lekkage en microbiologische risico's (BAT t.a.v. terugdringing van
lekkage en microbiologische risico's)

BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door SITE USER Opmerking
koelsystemen

Het voorkomen van lekkage door de buizen van de N.v.1. Voldaan aan
warmtewisselaar te controleren en de .l T .c 50 oe te BAT
houden. (blz.137)

Warmtewisselaars gebruiken binnen de ontwerpcondities Dit wordt gedaan en ligt vast in Voldaan aan
(blz.137) ontwerpeisen BAT

Toepassing van gelaste shell & tube warmtewisselaars Zijn gelast Voldaan aan
(blz.137) BAT

Reductie van corrosie door de temperatuur van het metaal Van alle koelsystemen is het water in
aan de koelwaterzijde ~60 °c te houden. (blz.137) de koelsystemen aitijd beneden de Voldaan aan

60'C. Aangenomen mag worden dat BAT
hierdoor ook de metaaltemperatuur
aan de koelwaterzijde beneden 60°C
blijft.

Bij open koelsystemen zonder recirculatie èn koeling van n.v.l. n.v.1.
gevaarlijke processtoffen, continu monitoren van de
koelwaterstroom, teneinde lekkage vroegtijdig vast te
kunnen stellen (blz .137)

Bij open koelsystemen zonder recirculatie toepassing van n.v.t. n.v.1.
preventief onderhoud waarbij inspectie op basis van eddy
current meting (of gelijkwaardig) plaatsvindt (blz. 137)



BAT voorgeschreven door BREF industriële Invullng BAT door SITE USER Opmerking
koelsystemen
Bij open koelsystemen met recirculatie èn koeling van Spuiwater wordt niet direct op Voldaan aan
gevaarlijke processtoffen, continu monitoren van de oppervlaktewater geloosd. Er vindt BAT
spuiwaterstroom teneinde lekkage vroegtijdig vast te periodieke monitoring plaats van
kunnen stellen (blz. 137) toename van biologische activiteit en

andere componenten alsmede
continue monitoring van pH en
geleidbaarheid. Dit biedt voldoende
waarborg voor vaststelling van
lekkages.

Verminderen van algenaangroei door de hoeveelheid Gesloten systemen uitgezonderd Voldaan aan
lichtenergie die het koelwater bereikt zoveel mogelijk te openingen t.b.v. optimale BAT
beperken. (blz.138) luchtdoorstroming.

Verminderen van biologische aangroei door stagnatiezones Van toepassing Voldaan aan
te vermijden (ontwerp) en toepassen van geoptimaliseerde BAT

chemicaliënbehandeling. (blz.138)
Schoonmaken na uitbraak door een combinatie van Opgenomen in voorschrift Voldaan aan
mechanische en chemische reiniging. (blz.138) "biologische beheersregime BAT

koelwerken"

Controle van ziekteverwekkers door periodieke monitoring Opgenomen In voorschrift Voldaan aan
van ziekteverwekkers in het koelsysteem. (blz.138) "biologische beheersregime BAT

koelwerken"

Bij open natte koeltorens, moeten operators neus- en Opgenomen in voorschrift Voldaan aan
mond bescherming dragen als ze de koeltoren binnen gaan "biologische beheersregime BAT

tijdens een schoonmaakactie of als de sproei-installatie koelwerken"
aan staat, dit om infecties te voorkomen. Iblz.138)

Conclusies ten aanzien van BAT, clustertype ViII

Geconcludeerd kan worden dat het koelsysteem volledig aan de voorgeschreven BAT voldoet.

i

I

i

i



Bijlage Bb: IPPC toetsing Salpeterzuunabriek 6

Document: BAT Common Waste Water and Waste Gas Treatment

Datum: juni 2008
Door: Martin Voorwinden (DMF ), Joost Linders (DMC-SHE-EO)

De Implementatie van deze BREF beperkt zich tot de behandeling en het beheer van afvalwater (IAlI) en
rookgassen.

Onderwerp SAT (SST) i Toegepast in Installatie Opmerkingen
Beleid De BREF noemt verschillende elementen tav milieubeleid waaronder de Voldoet aan
(4.2 General BAT) aanwezigheid van een strategie welke ook gericht Is op de BAT.

milieuperformance en een auditing systeem. DSM heeft anno 2005 een
leidende positie in de DOW-Jones Sustalnability Index. Hierin wordt
naar een aantal aspecten gekeken waarbij ook de zorg voor het milieu
hoort.

Het VGM beleid van DSM tav het milieu is beschreven in de DSM
SHE Requirements welke in de gehele lijnorganisatie van de
verschilende DSM-installaties gelden. Middels (interne) auditing
o.a. door de afdleling COA wordt op de naleving van de
requirements toegezien.



Onderwerp BAT (BBT) I Toegepast in Installatie Opmerkingen
Beheer Het lijnmanagement van de plantorganisaties Is direct verantwoordelijk Voldoet aan

(4.2 General BAT) voor hun eigen activiteiten. De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor BAT.

het uitvoeren van VGM-taken, d.w.z. de uitwerking van het beleid
binnen de betreffende organisatie.
Vanuit de Wmb geldt voor de installaties op Chemelot een gezamenlijke
verantwoordelijkheid vanuit de drijver van de deelinrichting en de
Chemelot Site Permit B. V. Vanuit de WvO geldt dat de IAZI onder de
zeggenschap valt van DSM.
De plant IAZI is de drijver van het zuiveringswerk en is onderdeel van
het DSM Manufacturing Center (DMC) te Geleen. De directie DMC
bepaalt het beleid, de businessuitgangspunten en keurt het
Manufacturingplan van de plant IAZI goed.

De Plant IAZI opereert onder het Integraal Management Systeem (IMS)
van DMC.

Onderdeel van het IMS zijn de procedure voor de acceptatie van
nieuwe afvalwaterstromen, en de leidraad afschakelprogramma

aangesloten plants en de leidraad gebruik van bergingsbassins bij
incidenten. De richtljnen zijn bedoeld voor het borgen van de goede
werking van de afvalwaterzuivering en de handhaving van de
voorschriften van de lozingsvergunning bij regulier bedrijf alsook bij het
optreden van incidenten.
Aanvullende beheersmaatregelen in de plants kunnen deel uitmaken
van de acceptatie.
De acceptatie van de afvalwaterstroom, en de overeengekomen
beheersmaatregelen en monitoring vormen onderdeel van het contract
dat de plant sluit met de IAZI voor de verwerking van hun afvalwater.
Bij afwijking van de contractueel overeengekomen lozing is de plant
gehouden de afwijkende lozing direct te melden aan de IAZI. Bij het
aantasten van de goede werking van de zuivering enlof het doen
overschrijden van de voorschriften van de lozingsvergunning IAZI is,
indien dat nodig blijkt, de plant op aanwijzing van de plantmanager IAZI

of de directie van DMC gehouden de lozing te verminderen of indien
urgent te stoppen
Voor sturing van de goede werking en bewaking van de handhaving van
de voorschriften van de lozingsvergunning beschikt de IAZI over
flowmetingen en analysestation in het effuent, influent, de stamriolen en
de hoofdriolen.

De plants zijn verantwoordelijk voor de monitoring van hun
afvalwaterstromen.



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Proces geïntegreerde Opmerking: in de Nedertandse Ten aanzien van het verwerken Voldoet aan
maatregelen samenvatting staat dat van afvalwaterstromen op de

BAT.

(4.3.1. Waste Water procesgeïntegreerde maatregelen
locatie Chemelot is de Integrale
Afvalverwerkingsinstallatie

Section) buiten het bereik van de BREF gebouwd. Het betreft hier een end-
(4.3.2. Waste Gas vallen. Ze noemen wel: of pipe maatregelen voor alle

Section) - afweging end of pipe versus fabrieken en installaties op de
procesgeïntegreerde locatie ten aanzien van het
maatregelen verwerken van afvalwater.

- periodieke beoordeling om Voor specifieke componenten
procesgeïntegreerde zoals koolwaterstoffen of zware
maatregelen toe te passen metalen geldt in z'n algemeenheid

dat bij de productieprocessen waar
deze gevormd worden er altijd een
afweging plaatsvindt tussen
rechtstreekse lozing naar de IAZI
danwel procesgeïntegreerde
maatregelen.

Voor de waterlozingen van de SZF
6 geldt dat er hier sprake is van
waterstromen welke binnen de
capaciteit van de IAZI verwerkt
kunnen worden.

Inherent aan de productie van
salpeterzuur is de emissie van
NOx. In de SZF 6 wordt gebruik

gemaakt van een deNOX-
verwijderingsinstallatie om de NOx
te reduceren en een N20 reductie
technologie om de N20 te
reduceren.



Onderwerp
Proces ontwerp

(4.3.1. Waste Water
Section)

(4.3.2. Waste Gas
Section)

VOS-emissies bij
verbranding

(4.3.2. Waste Gas
Section)

Stof bij verbranding

(4.3.2. Waste Gas
Section)

Afgas bij verbranding

(4.3.2. Waste Gas
Section)

BAT (BBT)
Eisen tav Afvalwatersysteem

- scheiding
proceswater/hemelwaterriool
. scheiding riolen naar
verontreiniging
- indien mogelijk overkappingen

bij gebieden vatbaar voor
verontreiniging
- afzonderlijke drainagesystemen
voor gebieden waar
verontreiniging kan optreden
- toegankelijke ondergrondse
rioolsystemen
- buffercapaciteit

Eisen tav

rookgasverzamelsystemen:
- minimalisering van de

gasstromen
- voorkomen van explosiegevaar
van het afgasmengsel
- passende apparatuur om
ontsteking te voorkomen

Beschreven technieken zijn:
1) Membraanscheiding
2) Condensatie
3) Adsorptie

4) Scrubber

5) Thermische verbranding
6) Katalytische Oxidatie

7i Fakkelen

Beschreven technieken zijn:
1) cycloon
2) electrostatische preciptator

3) filters

Genoemde emissieranges zijn bij
verbrandingsinstallaties:
- Stof 5-15 mg/Nm3
- HCI ~ 10 mg/Nm3
- HF ~ 1 mg/Nm3
- S02 ~ 40-150 mg/Nm3
- NOx 20-300 mglNm3
- NH3 ~ 5 mg/Nm3
- Dioxines 0.1 ng/Nm3 TEQ

Toegepast in Installatie
Bij het

salpeterzuurproduktieproces is er
geen sprake van gescheiden
rioolsystemen tbv het proceswater
en het hemelwater. Het totale
rioolsysteem wordt beschouwd als

een procesriooL. De bijdrage van
hemelwater aan het totaal effuent
van de installatie naar de IAZI is

zeer beperkt: 0.2 m3/uur op ca. 35
m3/uur proceswater.

De riolen op de locatie Chemelot
zijn toegankelijk voor inspectie en
onderhoud.

Centraal op de locatie Chemelot
zijn opvangbassins tbv storingen in
de bedrijfsvoering.

Bij het

salpeterzuurproduktieproces is

geen sprake van een
rookgasverzamelsysteem als
omschreven in de BREF.

In het salpeterzuurproduktieproces
is geen sprake van de emissie van

VOS-componenten.

Het salpeterzuurproduktieproces is
gebaseerd op de omzetting van
NH3 met lucht tot salpeterzuur.
Hierbij is stof geen component

welke hierbij gevormd en
geëmitteerd wordl.

In het salpeterzuurproces vindt

geen verbranding plaats

Opmerkingen
Voldoet aan
BAT.

N.v.1.

N.v.1.

n.v.1.



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
S02 en Zure Gassen Beschreven techniek: Scrubbers In het salpeterzuurproduktieproces N.v.1.

(HCI) worden geen S02 en zure gassen
(4.3.2. Waste Gas geëmitteerd.
Section)

NOx Beschreven technieken: SCR of Er wordt gebruik gemaakt van een Voldoet aan

(4.3.2. Waste Gas SNCR katalysator om de NOx te BAT.

Section) reduceren (SCR).

Ammoniak & amines Beschreven techniek: Scrubber In het salpeterzuurproduktieproces N.v.1.

(4.3.2. Waste Gas is alleen sprake van diffuse
Section) emissies van NH3. Dit valt buiten

de werking van de in de BREF
beschreven technieken.

H2S Beschreven techniek: Scrubber In het salpeterzuurproduktieproces N.v.1.

(4.3.2. Waste Gas wordt geen H2S geëmitteerd.
Section)

HCN Beschreven techniek: In het salpeterzuurproduktieproces N.v.1.

Verbranding worden geen HCN geëmitteerd.
CO Beschreven techniek: In het salpeterzuurproductieproces N.v.1.

Verbranding is er geen sprake van emissies van

CO.
Hg Beschreven techniek: Adsorptie In het salpeterzuurproductieproces N.v.1.

is er geen sprake van emissies van

Hg.

CS2, COS Beschreven techniek: In het salpeterzuurproduktieproces N.v.1.
1 ) Adsorptie is geen de emssie van CS2 en
2) Scrubbers COS.
3\ Verbrandino

Afvalwaterbehandeling 4 strategieën zijn beschreven: Het afvalwater van het Voldoet aan
(4.3.1. Waste Water - centrale behandeling biol. salpeterzuurproduktieproces wordt BAT.

Section) afvalwaterzuivering afgevoerd naar de centrale
- gemeentelijke afvaiwal. biologische afvalwaterbehandeling
zuivering (IAZI).
- centrale chemisch/mechanisch
zuivering
- decentrale behandeling



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Regenwater Eisen lav Bij het salpeterzuur- Voldoet aan

(4.3.1. Waste Water - scheiding regenwater en produktieproces is er geen sprake BAT.

Section) proceswater van gescheiden rioolsystemen tbv

- het voorkomen van het proceswater en het

contaminatie. hemelwater.

Het totale rioolsysteem wordt
beschouwd als een procesriooL. De

bijdrage van hemelwater aan het
totaal effuent van de Installatie
naar de IAZI is zeer beperkt: 0.2

m3/uur op ca. 35 m3/uur
proceswater.

In het verleden zijn studies

uitgevoerd binnen de locatie
Chemelot voor het hergebruik van
regenwater als proceswater. M.n.
vanwege de potentiële
contaminatie van het regenwater
en het effect hiervan op de
productieprocessen van de lokatie

Chemelot is dit niet mogelijk.

Koolwaterstoffen Beschreven In het salpeterzuur- Voldoet aan

(4.3.1. Waste Water verwijderingtechnieken zijn: produktieproces worden BAT.

Section) - cycloon koolwaterstoffen toegepast bij het

- filtratie onderhoud en de bedrijfsvoering
- biologische behandeling van rotating equipment (pompen

etc.). Als gevolg hiervan kunnen
Emissieranges na verwijdering: kleine hoeveelheden

0.05-1.5 mgll koolwaterstoffen in het water
terecht komen welke via het riool

afgevoerd worden. Deze worden
verwerkt in de IAZI. Deze vallen
buiten het werkingsgebied van de
verwijderingstechnieken waar de
BREF zich op richt.

BZV Emissieranges na verwijdering: 2- De vergunde waarde tav BZV voor Voldoet aan

(4.3.1. Waste Water 20 mg/I (maandgemiddelde ) het effluent van de IAZI betreft 7.5 BAT.

Section) mg/1. De realisatie Is lager en dit

valt ruim binnen de in de BREF
gestelde range.

CZV Emissieranges na verwijdering: De vergunde waarde tav CZV voor Voldoet aan

(4.3.1. Waste Water 30-250 mg/l (maandgemiddelde) het effuent van de IAZI betreft 85 BAT.

Section) mg/1. De realisatie is lager en dit
valt ruim binnen de in de BREF

gestelde range.



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Emulsies Beschreven technieken zijn: In het saipeterzuurproduktieproces N.v.!.

(4.3.1. Waste Water - breken aan de bron worden geen emulsies gevormd
Section) - verwijderen welke worden afgevoerd naar de

IAZI.

TSS (suspensie) Beschreven technieken zijn: In het salpeterzuurproduktieproces N.v.!.

(4.3.1. Waste Water - sedimentatie/luchtflotatie worden geen suspensies gevormd
Section) - mechanische filtratie welke worden afgevoerd naar de

- microfiltratie IAZI.

Eisen tav:

- tegengaan van geur en lawaai
- slibverwijdering middels
bevoegde contractant

Lozingseis in water:

10-20 mg/l (maandgemiddelde)

Zware metalen Beschreven maatregelen In het salpeterzuurproduktieproces N.v.!.

(4.3.1. Waste Water (allemaal toe te passen): is er geen sprake van emissies van
Sectlon) - max. scheiding van afvalwater zware metalen naar de IAZI.

met zware metalen

- behandeling aan de bron voor
vermenging met andere stromen
- gebruik technieken met
maximale terugwinning
- nabehandeling.

Beschreven technieken:
- precipitatie/sedimentatielfltratie
- kristallisatie
- ionenwisseling
- nanofiltratie

Concentraties welke genoemd
worden:
Hg ~ 3.6 microgil

Cr ~ 120 microgil
Ni ~ 190 microgil
Zn ~ 1350 microgIl

Cu ~ 280 microgil

Cd ~ 8.2 micorg/l
Pb ~ 110 microgil
As ~ 28 m Icorgll

i



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Anorganische Zouten Beschreven technieken zijn: Inherent aan het productieproces N.v.t.

(4.3.1. Waste Water - Verdamping kunnen nitraten in het water dat

Section) - lonenwisseling naar de iAZI wordt afgevoerd

- Omgekeerde osmose terechtkomen. Dit zijn relatief
- Biol. Sulfaatverwijdering kleine hoeveelheden waar de in de

BREF omschreven technieken niet
kosteneffectief op toegepast

kunnen worden.

Voor biologische Beschreven mogelijkheden zijn: In het salpeterzuurproduktieproces N.v.t.

behandeling - Terugwinning worden geen voor biologische

ongeschikte - Uitstoot verminderen (iaag/hoog behandeling ongeschikte stoffen

verontreinigende energieverbruik) toegepast.
stoffen

(4.3.1. Waste Water
Section)
Biologisch afbreekbaar Beschreven technieken zijn: De waterstromen van de Voldoet aan
afvalwater - biologische voorbehandeling installaties van de locatie BAT.

- n itrifi cat; e/de n itrifica tie Chemelot worden in de IAZI
(4.3.1. Waste Water - centrale biologische verwerkt. Hier is sprake van
Section) behandeling denitrificatie en een centrale

bioloaische behandelina.
Totaal N Emissierange: De gerealiseerde waard tav totaal Voldoet aan

(4.3.1. Waste Water 5-25 mgll (daggemiddelde) N componenten van het effluent BAT.
van de IAZI bedraagt 10-15

Section) mg/Nm3. De vergunde waarde
betreft hier 40 mg/l tot-N om
Diaken 00 te kunnen vanaen.

Totaal P Emissierange: De realisatie van het effuent van Voldoet aan

(4.3.1. Waste Water 0.5-1.5 mg/l (daggemiddelde) de IAZI t.a.v. phosphor- BAT.

Section) componenten bedraagt 1-2 mg/l.

Deze waarden zijn nodig voor een
goede werking van de IAZI.

Slibverwerking Beschreven opties: Voor de slibverwerking van de IAZI Voldoet aan

(4.3.1. Waste Water - voorbereiding geldt dat er gebruik wordt gemaakt BAT.

Section) - slibverdikking van ontwatering ter plaatse.

- stabilisering
- conditionering
- ontwatering
- drogen
- thermische oxidatie
- storten ter plaatse
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Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Voor alle installaties Het uitvoeren van reguliere Het meten, registreren en Voldoet aan

waar de BREF LVIC- energie-audits bijsturen van proces parameters BAT.

AAF van toepassing welke gerelateerd zijn aan het

is (1.5.1): energieverbruik en de productie

van de installatie wordt continu
middels het systeem

OPAS/OMAS uitgevoerd binnen
DSMAGRO.
Maandelijks worden de

energiecijfers (o.a.
Istoomproductie/HN03
productie/NH3
verbruik/waterverbruik)
gereviewed door het
management van de
organisatie.

Daarnaast wordt middels het
energy account systeem (EAS)
het energieverbruik

geregistreerd.

De AGRO-Installaties vormen
onderdeel van de C02-handel
van Chemelot. Ais gevolg

daarvan vindt ook registratie
plaats van de C02 productie en
worden in dit kader externe

audits uitgevoerd vanuit de NEA

(Nederlandse Emissie

Autoriteit).

Tenslotte kan nog vermeld
worden dat er regelmatig een
zogenaamde energy

benchmark plaatsvindt waarbij
het energieverbruik van de
DSM salpeterzuurfabrieken

wordt vergeleken met alle
andere Europese plants en met

vele andere
salpeterzuurproducerende
plants in de rest van de wereld.



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Monitoring van key- Het meten en registreren van Voldoet aan
performance parameters proces parameters, welke BAT.

(incl. massabalans) t.a.v.: gerelateerd zijn aan het
- N energieverbruik, en de
- Stoom productie van de installatie- Water

wordt continu middels het-

systeem OPAS/OMAS

uitgevoerd. Maandelijks worden
de energiecijfers (o.a.
Istoomproductie/HN03
productie/NH3
verbruik/waterverbruik)
gereviewed door het
management van de
organisatie.

Minimalisatie Het optimaliseren van de Voldoet aan
energieverliezen dmv: energie/stoomhuishouding is BAT.
- het vermijden van een belangrijk onderdeel van

drukverliezen van stoom het procesontwerp van de
zonder energiegebruik

- optimale salpeterzuunabriek geweest.
stoom huishouding Een goed ontwerp is o.a.

- in/extern benutten van gebaseerd op het vermijden van
geproduceerde energie onnodige drukverliezen.

- evt. toepassing stoom om
energie te genereren

Geproduceerde overschotten

aan stoom worden

(teruglgeleverd aan het centrale
stoom net van EdeA op de
locatie Chemelot waar deze

weer elders worden ingezet.



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Het verbeteren van de Hieronder worden verschillende Voldoet aan

rnileupenormance van de voorbeelden genoemd van BAT.

installatie door een technieken waarmee de
combinatie van de volgende milieu performance van de SZF6

technieken: wordt verbeterd:

- procesintegratie: Warmte-integratie: In het gehele
(Recycling/rerouting proces wordt op een optimale
processtromen/warmte-
integratie) wijze de geproduceerde warmte

- voorverwarming van teruggewonnen in de vorm van
verbrandingslucht stoomproductie en

- nuttig inzetten warmte- krachtterugwinning dmv een
wisselaars (bijv.monitoring

expansie turbine.rendementsverliezen)
- reductie afvalwater d.m.v.

recycling condensaat en De warmtewisselaars in de
proces/scrubbingwater installatie zijn niet onderhevig

- toepassing advanced aan vervuilng (zeer schone
process contral

- goed onderhoud (t.a.v. processtromen en koelwater

stoomreduceren en systemen))
vacuumpompen)

Voor optimale processturing

wordt gebruik gemaakt van
Advanced Process Control.

I



Onderwerp BAT (BBT) Toegepast in Installatie Opmerkingen
Milieumanagemenl In/uitvoering Het VGM beleid van DSM tav Voldoet aan

(1.5.2): milieumanagementsysteem het milieu is beschreven in de BAT.

met de volgende kenmerken: DSM SHE Requirements welke

in de gehele lijnorganisatie van
- beleidsbepaling door de verschillende DSM-

topmanagement t.a.v. installaties gelden en welke
milieu inclusief
bijbehorende procedures worden uitgegeven door

- Bij de implementatie van de Corporate DSM (hoofdkantoor).
procedures dient aandacht De requirements zijn niet
te zijn voor: bijgevoegd in deze IPPC

de organisatiestructuur!
toetsing maar kunnen wel doorverantwoordelijkheden

(RASCI)/trainingl opleidingl Bevoegd Gezag worden
communicatie! ingezien binnen DSM. In deze
documentatiel process requirements worden de binnen
control/onderhoudl

de BREF genoemde elementennoodsituaties! compliance
- toetsing van de als verantwoordelijkheid,

performance gevolgd door communicatie etc. behandeld.
de uitvoering van evt. Middels (interne) auditing o.a.
correctieve acties waarbij door de afdeling COA wordt op
aandacht is voor:
monitoringl correctieve en de naleving van de
preventieve acties/ requirements toegezien. Naar
archiveringlonafhankelijke aanleiding van een audit dienen
auditing eventueel geconstateerde gaps

- review door
opgevolgd te worden doortopmanagement
corrective actions.

Evt. additioneel:
- Toetsing en validatie van DSM brengt jaarlijks een

het managementsysteem TRIPLE P rapportage uit
door een geaccrediteerde waarbij zowel de
Instelling

milieuperformance als ook- Publicatie van de
milieuresultaten van het doelstellingen worden
bedrijf/de installatie gepresenteerd. Daarnaast

- Implementatie IS0140001 brengt Chemelot jaarlijks een
of vergelijkbare MIlieujaarVerslag uit.internationaal
aeaccepteerde norm.



Lucht
N20 (3.5) Reductie N20-emissie Voldoet aan

door toepassing van een BAT.

combinatie van de
volgende technieken:
- optimalisatie filtratie - wordt toegepast in de installatie

grondstoffen
- optimalisatie menging - wordt toegepast in de installatie

grondstoffen
- optimalisatie - wordt toegepast in de installatie

gasdistributie naar
katalysator

- monitoring katalysator - wordt toegepast in de installatie
performance -

. optimalisatie - wordt toegepast in de installatie
NH3/1ucht ratio -

- optimalisatie druk en - n.v.!.
temperatuur van de
oxidaties tap - n.v.!. (geen nieuwe installatie)

- nieuwe installaties:
N20 decompositie
door verlenging

reactiesectie

- katalytische N20
- n.v.t

decompositie in
reactor

- gecombineerde - wordt toegepast in de installatie
NOxJN20 verwijdering (Uhde EnViNOX technologie; N20 en
in afgas NOx reductie)

Emissierange:

Nieuwe installaties: Voldoet aan
0.12-0.6 kg/ton100%HN03 BAT.

(20-100 ppm)

Bestaande installaties:
0.12-1.85/2.5 kglton - De SZF6 is een bestaande installatie;

100%HN03 (20-300 ppm) deze voldoet aan de in de BREF

(tabel 3.14) gestelde criteria.



NOx (3.5) Reductie NOx-emissie In de SZF6 wordt de Uhde EnViNOX Voldoet aan
door toepassing van een -technologie toegepast. BAT.
of een combinatie van de
volgende technieken: De genoemde emissie ranges voor
- optimalisatie van de bestaande installaties voor NH3 en

absorptiestap NOx wordt aan voldaan.- gecombineerde
NOxJN20
verwijderingstap in
afgas

- toepassing SCR
- toevoeging van H202

in de laatste
absorptiefase

Emissierange:
Nieuwe installaties:
5 -75 ppm
Bestaande installaties:
5 - 90/150 ppm

met een NH3-emissie van
"'5ppm.
(tabel 3.15)

Reductie NOx-emissie De DeNOx installatie van de SZF6 Voldoet aan
tijdens start-up/shut- installatie is na een turn-auround BAT.
down door toepassing binnen 1-2 uur opgestart. De
van bijvoorbeeld: hoeveelheid NOx die in die 1-2 uur

derhalve additioneel wordt geëmitteerd
- opwarmen tail gas is derhalve verwaarloosbaar ten
- SCR (werkzaam bij opzichte van de over-all emissies vanlage temp.)
- Scrubber de installatie welke reeds aan BAT
- adsorbtietoren voldoen (zie bovenstaande). Deze tijd

van 1-2 uur is binnen de
productiewereld van
salpeterzuurfabrieken zeer snel.
Toepassing van Reducerende
technieken zoals genoemd in paragraaf
3.4.11 zijn derhalve niet opportuun en
kosteneffectief.

Energie
Energie (3.5) Toepassing van Dit wordt toegepast in de installaties. Voldoet aan

"recoverabie energy": (Recoverable energy dwz )Stoom BAT.
cogenerated steam wordt of weer ingezet in het proces
and/or electrical power danwel teruggeleverd aan het centrale

stoomnet op de locatie.
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Quickscan Flora Fauna
briefrapportage quickscan flora- en faunawet DSM Agro 08.1697/RZ/228578

: Jean Rouschop

: (043) 329 48 48, iean.rouschop(âdhv.com

Geachte heer Linders,

In uw opdracht hebben wij in het kader van de Flora- en faunawet op 2 september 2008 een bezoek gebracht
aan het Chemelot terrein. DSM Agro is voornemens het grasveld naast de koelinstallatie te benutten voor
uitbreiding van de industriële activiteiten.

De Flora- en faunawet stelt dat het verboden is nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- en
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort te beschadigen, te vernielen,
uit te halen, weg te nemen of te verstoren (artikel 11). Daarnaast is het verboden dieren, behorende tot een
beschermde inheemse soort, te doden, te verwonden of te vangen (artikel 9).

Het doel van dit veldonderzoek is dan ook het vaststellen van vaste verblijfplaatsen voor overig- of streng
beschermde soorten. Voor algemeen beschermde soorten is geen ontheffng nodig en deze worden daarom
in deze briefrapportage niet behandeld. Tot overig beschermde inheemse soorten behoren o.a. alle inheemse
broedvogels. Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn streng beschermde soorten. Deze beide
soortengroepen maken over het algemeen gebruik van bomen als nest-, voortplantings- of rustplaats.

Omdat de werkzaamheden buiten het broedseizoen zullen plaatsvinden is de kans op het verstoren van
broedsels van vogels nihiL.

methode
Het onderzoeksgebied (zoals aangegeven op bijgevoegde afbeelding) is op 2 september jl. onderzocht op het
voorkomen van overig- of streng beschermde inheemse soorten. Het grasveld is onderzocht op het
voorkomen van nesten van bodem broedende vogelsoorten. Tevens is het gebied geïnspecteerd op het

DHV B.v is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en
Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.
Het kwaliteitssysteem van DHV B.v is gecertificeerd volgens LSO 9001.



voorkomen van verblijfplaatsen van beschermde zoogdieren.
Daarnaast zijn de verspreidingsgegevens voor beschermde soorten in de verschillende atlassen
geraadpleegd.

plangebied
Het gebied bestaat uit een veld met grazige kruidachtige vegetatie; voornamelijk grassoorten en kruiden als
distels, grote brandnetel, klaver en bijvoet. De randen van het veld grenzend aan de weg bestaan uit
regelmatig gemaaid gazon. Het overige deel van het veld wordt drie keer per jaar geklepeld.

resultaat vleermuizen
Uit de bron- en literatuurstudie is gebleken dat in het gebied mogelijk vleermuizen voorkomen. Er zijn geen
bomen aanwezig op het grasveld die een geschikte verblijfplaats kunnen zijn voor vleermuizen. Vleermuizen
gebruiken 'corridors' als houtwallen en heggen om zich te oriënteren en langs te verplaatsen. Voor
vleermuizen is de aanwezige bebouwing van de koelinstallatie echter ongeschikt als migratieroute, doordat
de lijnvormige structuur niet aansluit op lijnvormige structuren in de omgeving.

resultaat zoogdieren
Uit het bron- en literatuuronderzoek blijkt dat in de omgeving van het plangebied verschillende beschermde
zoogdiersoorten voorkomen. Het betreft de soorten steenmarter, das en eekhoorn. Deze soorten zullen niet
voorkomen op het grasveld, daar deze soorten geen beschutting kunnen vinden, omdat er geen bomen of
andere houtopstand aanwezig is, waar de steenmarter en eekhoorn gebruik van maken. Verder is er geen
dassenburcht aangetroffen, waardoor uit te sluiten valt dat de das hier voorkomt. Het gebied zal niet
veelvuldig gebruikt worden door zoogdieren als foerageergebied, omdat het terrein volledig is afgesloten door
hekwerk. Daarnaast is het terrein de gehele nacht verlicht en de afwezigheid van schuilmogelijkheden maakt
het niet aantrekkelijk als foerageergebied.

resultaat vogels
Tijdens het veldonderzoek van 2 september zijn geen holen of nesten aangetroffen.
De volgende soorten zijn tijdens het veldbezoek waargenomen: ekster en houtduif. Koloniebroeders, nesten
van roofvogels en vaste verblijfplaatsen (holen) zijn niet aangetroffen binnen de onderzoekslocatie.

resultaat overige soortengroepen
Van de in de Flora- en faunawet opgenomen overige en streng beschermde soorten(groepen), waaronder
vissen, libellen, dagvlinders, amfibieën, reptielen, vaatplanten, kevers, kreeftachtigen en tweekleppigen zijn
geen meldingen uit het onderzoeksgebied bekend of omvat het onderzoeksgebied geen geschikte biotopen.

gevolgen
Het omvormen van de grazige ruigte zal geen gevolgen hebben de soortgroep vleermuizen omdat geen vaste
vliegroutes of verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Er zijn geen bomen aanwezig die holten
bevatten, en dus een geschikte verblijfplaatsen kunnen bieden. Omdat de aanwezige bebouwing geen
gesloten lijnvormige structuur vormen, is geen geschikte migratieroute aanwezig. i.

Gezien de mogelijke aanwezigheid van kleine zoogdieren zoals mollen of muizen, kan niet voorkomen
worden dat bij het uitvoeren van grondwerk (onbedoeld) exemplaren gedood zullen worden. Immers, bij
dreigend gevaar bestaat de kans dat deze dieren hun holen in vluchten in de illusie hier veilig te zijn. Het

Li 20083831 27-10-2008
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betreft echter algemeen beschermde soorten en daarvoor is een ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet niet nodig.

De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 juli). Wanneer tijdens de
werkzaamheden toch in gebruik zijnde nesten worden aangetroffen geldt rond deze nesten een rustzone
waarbinnen géén werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd wanneer de vogels hun nesten vanzelf weer hebben
verlaten (broedsel is afgerondl groot gebracht).

Op basis van dit veld bezoek zien wij geen redenen om een ontheffng van de Flora- en faunawet art. 75 aan
te vragen.

Met vriendelijke groet,
DHV B.V.

Unit Limburg

Jean Rouschop
Asset Beheerder

Bijlage: Plattegrond
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Aanvraag voor wijziging Milieuvergunning van DSM Agro IJmuiden voor het plaatsen
van een Lachgasverwijderingsinstallatie in SZF 4 en 5, DSM Agro (geen datum)

Akoestisch rapport, kenmerk JG/2008/SZF6/01, 7 oktober 2008, DMC

Beschikking SZF4 en 5 te Ijmuiden (brief), Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 30
januari 2008

Beschrijving van de installaties voor het bereiden, opsiaan en verzenden van salpeter-
zuur op de locatie noord (incl. bijlagen), DSM, juli 2008

Depositieberekeningen DSM SZF6, 9T6887.01/N0001/PVDE/Nijm, 6 november 2008,
Royal Haskoning

Energieverbruik SZF6 (ivm MER studie), kenmerk TM08-88, 6 november 2008, DSM
Agro

Gevolgen ammoniakconvenant, Maastricht, Roermond, Sittard Venlo, externe veilig-
heid, kenmerk 186606-CA24, 1 september 2008, Save

Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000-gebied 154 - Geleenbeekdal, Kiwa Water
Research/EGG-consult, juni 2007

Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000-gebied 153 - Bunder- en Elsloërbos, Kiwa
Water Research/EGG-consult, juni 2007

Immissieonderzoek, kenmerk JG/2008/SZF6/01, 13 juni 2008, DMC

IPPC toetsing SZF6. Document Industriële koelsystemen, 16 oktober 2008, DSM Agro
en DCM SHE

IPPC toetsing SZF6. Document BAT LVIC - AAF, 18 september 2008, DSM Agro en
DMCSHE,

IPPC toetsing SZF6. Document BAT Common Waste Water and Waste Gas Treatment,
juni 2008, DSM Agro en DMC SHE.

Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG, 2004, KPMG, TNO, Ecorys.

Locatieplan stikstof, kenmerk CSP-08-0154, 13 mei 2008, Chemelot Site Permit B.v.

Milieurisicoanalyse voor het oppervlaktewater, kenmerkjI16/2008/reg.34(20), 8 augus-
tus 2008, DSM Manufacturing Center.

QRA berekeningen in het kader van aanvraag SZF 6, kenmerk UIJ081203 SHE-EO, 3
december 2008, DMC

Quickscan flora- en faunawet DSM Agro 08.1697/RZ/228578, 27 Oktober 2008, DHV

Richtlijnen voor het MER (brief), Provincie Limburg, 21 oktober 2008
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