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1. IN LEIDING 

2. 

lnitiatiefnemer Vopak Oil EMEA heeft het voornemen om een nieuwe lage doorzet
terminal voor de opslag van strategische voorraden vloeibare olieproducten te realise
ren in de Eemshaven. De terminal krijgt een opslagcapaciteit van 2.760.000 m3 en zal 
warden gesitueerd in het westelijk deel van de Eemshaven, aan de zuidwestzijde van 
de Julianahaven. 
Om dit mogelijk te maken zijn vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) nodig.Ten behoeve van de 
besluitvormfng over deze vergunningen word! de procedure van de milieueffectrappor
tage (m.e.r.) doorlopen.1 De provincie Groningen is het bevoegd gezag voor de Wm
vergunning en Rijkswaterstaat Noord-Nederland en/of het Waterschap Noordzijlvest 
voor de vergunning in het kader van de Wvo. De provincie Groningen treed! in deze 
m.e.r.-procedure opals coi::irdinerend bevoegd gezag. 

De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de kennisgeving van de startnotitie (on
der andere in de Staatscourant d.d. 29 augustus 2008). Bij brief van 29 augustus 2008 
hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld 
om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER). Dit 
advies heeft de Commissie uitgebracht bij brief van 11 november 2008, door ons ont
vangen op 13 november 2008. 

De richtlijnen zijn opgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, 
mede namens Rijkswaterstaat Noord-Nederland en het Waterschap Noorderzijlvest. 
De richtlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie voor de m.e.r. en op de 
ontvangen inspraakreacties en adviezen. 
Deze richtlijnen geven aan welke informatie het MER moet bieden om het milieube
lang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De richtlijnen bouwen voort op de 
startnotitie. Dat wil zeggen dat deze richtlijnen niet zelfstandig leesbaar zijn, maar in 
combinatie met de startnotitie moeten warden gelezen . 

HOOFDPUNTEN VAN HET MER 

Wij beschouwen de volgende punten als essentiele informatie in het milieueffectrap
port (MER). Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 

• kwantitatieve milieu-informatie; het MER moet de milieueffecten van het voor
nemen vergelijken met de referentiesituatie. Bijzondere aandacht moet wor
den besteed aan de milieuaspecten externe vei ligheid, luchtkwaliteit, scheep
vaart en nautische veiligheid, en natuur. Hierbij moeten de milieueffecten en 
mogelijke mitigerende maatregelen kwantitatief warden uitgewerkt; 

• het meest milieuvriendel ijke alternatief op basis van de meest milieuvriendelij
ke, veilige en kansrijke combinatie van technische uitvoeringsvarianten; 

• een duidelijke beschrijving van de autonome ontwikkeling en andere relevante 
geplande activiteiten in de Eemshaven die zijn meegenomen in het MER; 

Voor nadere projectgegevens wordt verwezen naar bijlage 1 en voor een overzicht van zienswijzen en adviezen naar 
bijlage 2. 
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3. 

3.1 

3.2 

4. 

4.1 

• een overzicht van de mogelijk (cumulatieve) negatieve gevolgen van de voor
genomen activiteit op de instandhoudingsdoelen van de Waddenzee; 

• een goede samenvatting . De samenvatting moet als zelfstandig document 
leesbaar zijn en dient een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het 
MER. 

In de volgende hoofdstukken is meer in detail weergegeven welke informatie in het 
MER moet word en opgenomen. Deze richtlijnen bouwen voort op de startnotitie. Oat 
wil zeggen dat in deze richtl ijnen niet wordt ingegaan op de punten die in de startnoti
tie voldoende aan de orde zijn gekomen. 

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

Achtergrond, probleemstelling en doe! 

In de startnotitie is een du idelijke beschrijving van de achtergrond en de doe/stelling 
van het voornemen opgenomen. Neem deze in het MER over en onderbouw de loca
tiekeuze. Beschrijf ook de maximale verwachte verdeling tussen langdurige strategi
sche opslag van olieproducten met daarnaast ook meer frequente niet-strategische 
opslag van (bio)brandstofcomponenten. 

Beleidskader en te nemen besluiten 

In de startnotitie is een overzicht gegeven van het relevante beleid en de relevante 
wet- en regelgeving . Neem dit in het MER mee en geef daarbij aan welke randvoor
waarden en eisen dit beleid aan het project stelt. Besteed in aanvulling op dit overzicht 
ook aandacht aan relevant Nederlands beleid met betrekking tot de scheepvaart op 

2 zee. 

Beschrijf in het MER hoe dit initiatief past binnen de besluitvorming over het geheel 
van activiteiten en projecten in de Eemshaven. Geef hierbij aan in hoeverre en op 
welke wijze de realisatie van de terminal afhankelijk zal zijn van de besluitvorm ing 
over andere projecten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld de verruiming van de vaar
weg Eemshaven-Noordzee en de verdieping en uitbreiding van de Eemshaven. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN AL TERNATIEVEN 

Algemeen 

Voor de beschrijving van milieueffecten word! onder de voorgenomen activiteit naast 
de realisering van de opslagterminal lage doorzetterminal , met een opslagcapaciteit 
van 2.760.000 m3, ook de toename van het scheepvaartverkeer op het laatste 

~ Het beleid van de Nederlandse overheid is gericht op het tenminste handhaven en waar mogelijk verbeteren van he! 
bestaande veiligheidsniveau op zee (conform de Corporate Visie op Veiligheid van V&W). 
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4.2 

gedeelte van de vaarroute gerekend. 3 Geef inzicht in de gefaseerde toename van he! 
aantal scheepvaartbewegingen in het traject van de verplichte route voor tankers naar 
Eemshaven in zijn geheel en het aandeel als gevolg van het initiatief. Afgemeerde en 
aangekoppelde schepen maken onderdeel uit van de inrichting. 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten warden beschreven voor zover 
deze gevolgen hebben voor het milieu . Het verdient daarbij aanbeveling om 
onderscheid te maken tussen activiteiten die plaatsvinden in de realisatiefase 
(inrichting/aanleg) en die plaatsvinden in de gebruiksfase (gebruik en beheer). 
Beschrijf ook de fasering in de reafisatie. Het tijdens het locatiebezoek van de Com
missie voor de m.e.r. gepresenteerde "worst-case" scenario met een maximale door
zet van een keer per jaar is naar ons oordeel een goed uitgangspunt voor het opstel
len van het MER. 

In het MER dient de (bandbreedte van de) samenstelling van de in de terminal op- en 
overgeslagen producten, alsmede de te verwachten bestemming van de producten 
besproken te warden . Geef inzicht in de maximaal te verwachten c.q. te accepteren 
en de meest waarschijnlijke gehaltes aan toxische en stankverwekkende stoffen die in 
de producten aanwezig kunnen zijn (met name zwavelverbindingen, benzeen, MTBE4 

en kwik) . Beschrijf verder hoe geborgd zal worden dat geen producten met hogere 
dan de te accepteren concentraties van deze stoffen in opslag warden genomen of 
warden doorgezet. 

Referentiesituatie 

De referentiesituatie beschrijft de toekomstige situatie zonder uitvoering van de voor
genomen activiteit. In de Eemshaven zijn veel activiteiten voorzien die in verschillende 
stadia van ontwikkel ing zijn . Maak een expliciete en navolgbare keuze voor de activi
teiten die, naast bestaande en reeds vergunde activiteiten/projecten, wel of niet in de 
referentiesituatie worden meegenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn waar
over met enige zekerheid binnenkort besloten zal worden . Beschrijf de verwachte toe
stand van het milieu in de referentiesituatie5 in combinatie met de beschrijving van de 
huidige toestand van het milieu in het studiegebied. 

Werk met scenario's voor die aclivileiten waarvan het doorgaan nu onzeker is, maar 
die naar verwachting mede bepalend zullen zijn voor de milieueffecten van de voor
genomen activileit. Denk daarbij aan activiteiten zoals : 
• de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee; 
• de verdieping en uitbreiding van de Eemshaven. 

Beschrijf hoe de voorgenomen activiteit zich in deze scenario's kan manifesteren 
(wanneer bijvoorbeeld de verruiming van de vaarweg niet door zou gaan, zal er spra
ke zijn van een grater aantal scheepvaartbewegingen dan bij een verruimde vaargeul, 
omdat de huidige vaargeul geen grate schepen toelaat , waardoor meer vaarbewegin
gen van kleine vaartuigen noodzakelijk zullen zijn) . 

Dit is de route vanaf de lso-verkenningston Westerems tot en met de Eemshaven. zoals beschreven in de Startnotitie. 
Methyl-tertiair-butylelher wordt toegevoegd om de klopvastheid te verhogen. 

6 Aan de hand van de (publiek) beschikbare informatie over de in de referentiesituatie opgenomen activiteiten. 

-3-

,, 

I 

l· 



4.3 

4.4 

Varianten en alternatieven 

In de startnotitie wordt niet inhoudelijk ingegaan op de technische uitvoeringsvarianten 
die in het MER onderzocht zullen worden. Werk de volgende onderwerpen uit bij de 
uitvoeringsvarianten voor het reduceren van emissies bij zowel het laden en lossen 
als bij de tanks: 
• uitvoeringsvorm en gebruik van de tanks (drijvend dak tanks al of niet voorzien 

van "domes", vast-dak tanks al of niet met drijvend dek al of niet voorzien van 
stikstofsuppletie ); 

• dampretoursystemen; 
• dampbalanssystemen; 
• dampverwerking (thermische dan wel katalytische verbranding, act ief-kool adsorp

tie, membraanfiltratie, absorptie, condensatie) voor zowel de emissies uit opslag
tanks als uit de te beladen zee- en binnenvaartschepen; 

• minimalisatie van (zowel diepte als frequentie van) daklandingen cq daklan
dingsemissies6 (indien relevant) ; 

• toepassing van walstroom ; 
• afvalwaterbehandeling. 

Werk zinvolle en kansrijke combinaties van bovenstaande uitvoeringsvarianten uit als 
alternatieven . 

Meest milieuvriendelijk alternatief (mma) 

Wij adviseren bij het mma een 'nul-emissie'-terminal te benaderen, dat wil zeggen dat 
er gestreefd wordt naar een geheel gesloten uitgevoerde terminal waarbij alle vrijko
mende dampen (inclus ief toxische en stankverwekkende stoffen) uit opslagtanks en 
scheepstanks worden opgevangen en met een zeer hoog rendement worden verwerkt 
dan wel worden vernietigd in een dampverwerkingsinstallatie (DVI). 

Besteed bij het benaderen van een 'nul-emissie' terminal naast de in paragraaf 4.3 
genoemde onderwerpen oak aandacht aan voorzieningen (bijvoorbeeld vlamterug
slagbeveiligingen en stikstofsuppletie) voor een veilige wijze van dampopvang en -
verwerking. 

Maatregelen om de emissie van dampen te reduceren kunnen gepaard gaan met ex
tra veiligheidsrisico's . Aanbevolen wordt om de integrale afweging tussen emissiere
ductie en externe veiligheid in dergelijke situaties inzichtelijk te maken. Geef bij de be
schouwing van de externe veiligheid aan of de in het mma beschreven terminal een 
relevante invloed heeft op het risico in vergelijking met het voorkeursalternatief. 

Werk daarnaast in het mma uit op welke wijze de overige milieueffecten geminimali
seerd warden. 

De daklanding is het hoogteverschil tussen de bodem van de opslagtank en het dak van de opslagtank, in een 
leeggepompte 'drijvend-dak' tank. In dit hoogteverschil ontstaat bij het vullen van de opslagtank een VOS damp die 
uiteindelijk naar de lucht geemitteerd wordt. Hoe lager de daklanding hoe lager oak de uiteindelijke emissie naar de lucht. 
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5. 

5.1 

5.2 

MILIEUGEVOLGEN 

Algemeen 

De bestaande milieutoestand, de autonome ontwikke/ing en de milieueffecten van de 
alternatieven moeten gelijkwaardig worden beschreven. Geef per 
milieuaspect aan of er mitigerende maatregelen mogelijk zijn, die de verwachte nega
tieve effecten op dat aspect kunnen wegnemen of verzachten . Verken de onderschei
dende milieueffecten van de in paragraaf 4.2 genoemde scenario's. 

Externe veiligheid 

Ga bij de beschouwing over veiligheid in op: 
• een gedetail/eerd overzicht van veiligheidsmaatregelen en richtlijnen waaraan de 

opslagterminal moet voldoen; 
• de re/atie met bestaande rampbestrijdingsplannen, en maak daarbij onderscheid 

tussen rampen op zee, het binnenwater en in de haven; 
• een beschrijving van de incident scenario's en de wijzen van bestrijding; 
• incidenten als in Buncefield 7 (gaswolkexplosie) en op kleinere incidenten, ook als 

die geen slachtoffers eisen; 
• eventuele domino-effecten ten gevo/ge van externe risico's (andere aanwezige of 

geprojecteerde risicovolle inrichtingen, windturbines et cetera); 
• het /aad- en /osplatform en de daar aanwezige veiligheidsmaatregelen; 
• de aan- en afvoerleiding van de producten met de bijbehorende risico's (inc/usief 

een afweging tussen een boven- of ondergrondse uitvoering); 
• de risico's van het transport van gevaarlijke producten per schip in de Eemsha

ven, op de Eems en in de Waddenzee8
; 

• de nadelige invloed van de toename van het aantal scheepvaartbewegingen op 
het huidige niveau van nautische veiligheid en de mitigerende maatregelen welke 
mogelijk zijn om het huidige veiligheidniveau zo veel als mogelijk te handhaven. 

Presenteer in het MER het berekende risico (plaatsgebonden risico en groepsrisico). 
Besteed tevens aandacht aan de extra risico's die ontstaan door een gefaseerde rea
lisering van de terminal. In het MER moet duidelijk zijn met welke maatregelen een 
aanvaardbaar risico bereikt wordt. De berekende risico's dienen getoetst te worden 
aan de grens- en richtwaarde van het plaatsgebonden risico en de orienterende waar
de van het groepsrisico uit het BEVl 9

. Beschouw hierbij expliciet de toename van het 
risico ten aanzien van eventueel aanwezige dan wel geprojecteerde (beperkt) kwets
bare objecten buiten de inrichtingsgrens. 

Beschrijf in relatie tot de gefaseerde toename van het aantal scheepvaartbewegingen 
van en naar de olieopslagterminal wat de gevolgen van het initiatief zul/en zijn voor de 
nautische veiligheid op de Noordzee, Waddenzee en op de Ee ms 10

. Beschrijf hoe met 
betrekking tot de nautische veiligheid de samenwerking met de Duitse instanties zal 
ver/open en bij wie welke verantwoordelijkheden zullen liggen. 

Toets daarbij met betrekking tot Buncefield aan de onlangs aangepaste richtlijn PGS 29. 
8 Zie oak inspraakreacties nummer 7 en 8, bijlage 2. 

Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen. 
'
0 Zie oak inspraakreacties nummer 7 en 8, bijlage 2. 
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5.3 

5.4 

Lucht 

Emissies 
Geef aan welke effecten de realisering van 9e terminal heeft op de luchtkwaliteit. 
Neem in het onderzoek naar de luchtkwaliteit, de emissies van schepen mee op het 
relevante deel van de vaarroute en tijdens laden en lossen. 

Geef voor zinvolle combinaties van uitvoeringsalternatieven van de typen opslagtanks 
en emissiebeperkende maatregelen (zie oak §3.3) de totale emissie van VOS 11 per 
jaar cq de piekemissies bij laden en lossen, alsmede de zogenaamde "daklandingse
missies" weer. Besteed ook aandacht aan de kans op en maximale omvang van acci
dentele (dus ongeplande) emissies die niet direct calamiteus zijn (kleine emissies van 
de DVI die om technische redenen uitvalt). 

lmmissies 
Geef in het MER inzicht in de emissiebronnen (inclusief toekomstige effecten afkom
stig van de toename van scheepvaartverkeer12

) . Beschrijf de huidige situatie en de au
tonome ontwikkelingen met betrekking tot de luchtkwaliteit voor het studiegebied. 
Maak in het MER aannemelijk dat het voornemen (inclusief eventuele mitigerende 
maatregelen) realiseerbaar is binnen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. 

De verwachte bijdragen aan immissies aan fijn stof (PM2,5
13 en PM1 0) , NOx. VOS, ben

zeen, MTBE en stankverwekkende stoffen, die door het voornemen kunnen warden 
geemitteerd moeten voor alle relevante alternatieven warden gekwantificeerd. Geef in 
het MER de immissies op kaart weer. 

Beschrijf in het MER de beperkingen verbonden aan de gekozen modelleringsmetho
de, de representativiteit van gebruikte modelinput (zoals activiteitsgegevens, emissie
factoren, achtergrondconcentraties en meteorologische gegevens) en modelaanna
mes (ten aanzien van bijvoorbeeld verspreiding en omzetting van luchtverontreiniging 
in de atmosfeer). Presenteer onzekerheidsmarges in de eindresultaten, als oak in de 
berekende achtergrondconcentraties en de effecten van mitigerende maatregelen. 

Bodem en Water 

Beschrijf voor de emissies naar water de eventuele gevolgen voor het milieu onder 
normale bedrijfsvoering. Besteed aandacht aan gescheiden riool systemen voor ver
ontreinigd hemelwater, brandstoffen en chemicalien teneinde lazing en vermenging 
van water met brandstoffen en chemicalien te voorkomen; 

11 VOS staat voor vluchtige organische oplosmiddelen. 
" Breng hiertoe In beeld welke extra scheepvaartverkeersstromen (routes en tijdstippen) het voornemen oproept. Zie ook 

zienswijze 7, bijlage 2. 
13 Het Europese Parlement heeft op 11 december 2007 streef- en grenswaarden voor PM2,, vastgesteld. Voor PM2,5 geldt een 

grenswaarde Uaarnorm 25 µglm3 per 2015), streefwaarden (20 µg/m3 per 2020) en een reductiedoelstelling voor de 
'gemiddelde-blootstellingsindex' (GBI) tot 20% voor de periode 2010-2020. De GBI is de gemiddelde blootstelling van de 
bevolklng van een lidstaat die voor het referentiejaar (2010) wordt vastgesteld met het doel de scl1adelijke gevolgen voor de 
menselijke gezondheid te verminderen. Deze moet waar rnogelijk binnen een bepaalde termijn worden bereikt. Naar 
verwachting zal de nieuwe EU-richtlijn eind 2008 zijn ge'implementeerd in de Nederlandse wetgeving. In beginsel kunnen de 
bepalingen van een richtlijn geen rechtslreekse werking llebben voordat de implementatieterm ijn is verstreken . Lidstaten 
dienen zich gedurende deze termijn wel te onthouden van maatregelen die het bereiken van het doel van de richtlijn in 
gevaar zouden brengen. 
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5.5 

Beschrijf welke maatregelen in het ontwerp worden opgenomen om de kans van 
oliespills zoveel mogelijk te beperken (bv "dry-break" koppelingen bij de laad
losarmen). 

Presenteer in het MER beknopt welke maatregelen warden genomen om bij calamitei
ten op de locatie emissies naar (water)bodem en (oppervlakte)water te voorkomen 
danwel te beperken . Beschrijf hierbij ook de oil spill contingency capaciteit en voor 
welke grotere incidenten op en nabij de term inal deze zal worden uitgevoerd . 

Natuur 

In het MER dienen de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor de natuur be
schreven te warden . 

Natura 2000 
Door iniliatiefnemer is toegelicht dat er voor dit project een passende beoordeling op
gesteld zal warden. Wij adviseren om deze in het MER op te nemen. Beschrijf oak 
hoe de passende beoordeling bij dit project aansluit op de passende beoordeling bij 
andere activiteiten in de Eemshaven. Geef weer of de effecten van het voornemen af
zonderlijk of in cumulatie met andere activiteiten en handelingen, waaronder bestaand 
gebruik, significante gevolgen kan hebben op instandhoudingsdoelen van het Natura 
2000 gebied de Waddenzee. Naast gevolgen van de toename van de scheepvaart
bewegingen dient ook aandacht besteed te warden aan: 
• emissies van toxische stoffen vanuit de inrichting; 
• depositie van verzurende en vermestende stoffen als gevolg van emissies door 

extra scheepvaartbewegingen op de hiervoor gevoelige habitats in het Wadden
gebied; 14 

• verstorende effecten door toegenomen geluidsbelasting tijdens de aanleg en in
gebruikname van de inrichting; 

• verstoring als gevolg van toenemende lichtemiss ies; 15 

• mogel ijk tijdelijke effecten op de instandhoudingsdoelen als gevolg van de gefa
seerde en langdurige bouw van de terminal. 

Geef expliciet aan welke projecten zijn meegenomen bij de beschrijving van de cumu
latieve effecten en waarom. 
Beschrijf daarnaast in het MER de kans op ongevallen van schepen varend van en 
naar de opslagterminal, door aanvaringen en strandingen binnen of in de nabijheid 
van de Waddenzee. Hierbij dient te warden uitgegaan van de verwachte maximale 
scheepvaartintensiteit. Geef verder aan welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn 
om het huidige veiligheidsniveau te handhaven . Beschrijf ook welke maatregelen er 
zijn genomen om bij calamiteiten de mil ieu9evolgen op de Waddenzee door de uit
stroom van lading- en bunkerolie te beperken .16 

Met betrekking tot gevolgen voor de Waddenzee zijn er leemten in kennis over onder 
andere (zie onderstaande bronnen 17

) : 

" Zie ook zienswijze 6, bijlage 2. 
15 Zie ook zienswijze 6, bijlage 2. 
16 Zie zienswijze 3, bijlage 2. 
17 Bron: Brasseur, S.M.J.M., 2007: Zeezoogdieren in de Eems, cumulatieve effecten van activiteiten rond de ontwikkeling van 

de Eemshaven, Rapport C102/07 Wageningen !mares, 
Consulmij Milieu BV, 2007: Ecologische effectenstudie trn behoeve van de Ml~R's en de Passende Beoordelingcn 
voor de verdieping en uitbreiding van de Ecmshaven en de vcrruuning van de vaarweg Eemshaven-Noordzce. 
Rapport nr HP.06.00170.02-6 
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• verstoring door (onderwater-)geluid op zeezoogdieren als gevolg van scheep
vaartverkeer; 

• cumulatieve effecten van verschillende activiteiten in de Eemshaven; 
• het voorkomen en verspreiding van soorten (zoals zeezoogdieren in de Eems-

Dollard en verspreiding van fouragerende vogels in de tijd). 
Geef aan over welke effecten op natuur geen informatie kan warden opgenomen 
vanwege gebrek aan gegevens. Beschrijf expliciet in welke mate de effectvoorspel
ling aan onzekerheden onderhevig is en wat hiervan de reden is. 

In het MER moet duidelijk warden gemaakt welke consequenties deze en mogelijk 
andere onzekerheden en kennisleemten hebben voor het besluit. Geef een indicatie in 
hoeverre de ontbrekende informatie beschikbaar zou kunnen komen en op welke ter
mijn (voorafgaand aan dan wel na realisatie voornemen). 

Soortenbescherming 
Geef in het MER aan wat de gevolgen kunnen zijn van dit voornemen voor bescherm
de planten- en diersoorten. 

Geef aan of voor het voornemen een ontheffing vereist is op grond van artikel 75 van 
de Flora- en faunawet. lndien dat vereist is, motiveer dan in het MER op grond waar
van verondersteld wordt dat een ontheffing verleend zal worden en voor welke soorten 
dat geldt. 

5.6 Overige milieuaspecten 

6. 

Volg voor de milieueffecten van overige onderdelen (geluid, licht, energie en land
schap 18

) de in de startnotitie genoemde werkwijze. 

0VERIGE ASPECTEN 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral word! gelezen door besluitvor
mers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samen
vatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn 
van de inhoud van het MER. Stel ook een Duitse vertaling van de samenvatting van 
het MER op om alle mogelijk betrokken partijen goed te informeren en om te voldoen 
aan de wet- en regelgeving over informatievoorziening bij m.e.r.-procedures met mo
gelijke grensoverschrijdende effecten. 

Leeuw, C. de, 2006: Verkenning van de ecologische problemen en knelpunten in het Eems estuarium . In opdracht van het 
RIKZ. 

18 Zie zienswijze 5, bijlage 2. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

lnitiatiefnemer: 

Bevoegd gezag: 

Vopak Oil EMEA 

Provincie Groningen voor de Wm-vergunning 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland en/of het 
Waterschap Noorderzijlvest voor de Wvo-vergunning(en) 

Coordinerend bevoegd gezag: Provincie Groningen 

Categorie Besluit m.e.r.: C 25.0 

Activiteit: Vopak Oil EMEA heeft het voornemen om een nieuwe lage doozet
terminal met een opslagcapaciteit van 2.760.000 m3 te realiseren in de Eems
haven. De terminal is bedoeld voor de opslag van strategische voorraden vloeibare 
olieproducten en zal worden gerealiseerd in het westelijk deel van de Eemshaven, 
aan de zuidwestzijde van de Julianahaven. 

Betrokken documenten: De bevoegde gezagen hebben de volgende documenten 
betrokken bij de totstandkoming van deze richtlijnen: 
- de startnotitie milieueffectrapportage opslagterminal voor vloeibare olieproducten 

in de Eemshaven; 
- het advies voor de richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage; 
- de ontvangen inspraakreacties en adviezen naar aanleiding van de tervisie-

legging van de startnotitie. 
De richtlijnen verwijzen naar een inspraakreactie of advies als die nieuwe 
inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te 
onderzoeken alternatieven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de ontvan 
gen inspraakreacties en adviezen. 

Procedurele gegevens: 
- bekendmaking startnotitie: 29 augustus 2008 
- aanvraag advies voor de richtlijnen bij de Commissie voor de m.e.r.: 29 aug 2008 
- terinzagelegging startnotitie: 5 september tot en met 17 oktober 2008 
- advies voor de richtlijnen ontvangen van de Commissie voor de m.e.r.: 

13 november 2008 
- vaststellen richtlijnen: 9 december 2008 

-9 -
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BIJLAGE 2: LIJST MET JNSPRAAKREACTIES EN ADVIEZEN 

1. Staatliches Gewerbeaufsi.chtsamt Emden, Emden (Did) 
2. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwlrtschaft. Kusten und Naturschutz, 

Auri.ch (Did) 
3. Stadt Emden. Emden (Did) 
4. Landkreis Leer, Leer (Did) 
5. Landkreis Aurich, Aurich (Did) 
6. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gronin§Jen 
7. Wasser und Schiffahrtsverwaltung des Sund.es, Aurich (Did) 1 

8. Naturschutzbund Deutschland (NABU), Kreisgruppe Emden, Emden (Did). 

10 De z.ienswijzen met nummer 7 en 8 zl)n nlet meegenomen in het advies voor de rlchllijnen van de Commissie voor de m.e.r. 
Nummer 8 ls bulten de inspraaktermijn ontvangen. Bettie reacties zijn wet meegenomen in deze richtlijn. 
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2 Hoofdpunllln voor het MER 

r · Achtergrond en boslultvormlng 

3.1 Achlefllrond, probleemsletrlrig en d,oel 
lle<ichn1v111g van de achlorgrond en de doelsfelllng 2.1. 2 2 

Ondert>ollwlng locaUekeuze 2.3 
Beschrijving van de mW1imaleverdefing lussen langdurige strategische opslag en overige opslag 1.1, 1.3 

3.2 8eleldsk8der a11 te nemen bes/uiten 
Opsotn111lng relevant beleid en relevante wet- en regelgeving 3.1, 3.2, 3.3 
BMchrlj vfng randvoorwaarden en u1tgangspunten voortvloeiend uil het beleid 3 1, 3 5 

Aanvullen met relevant Nederlands beleid m.bJ. de scheepvaart op zee 3.11, 3.12 

BeWiiiivlno tioe dil MER cast binnen do lleslul!VMnlng over hel aelleel aan pro1ecten biMeJI de EemShaven 3.5.2 I 
Beschrljvlng mogelijke alhankonjkheld tussen reallsalie terminal en besluilvorming andere pro)ecten al• 

352 
414, 

v$rruimlng va,.rweg Eemshaven-Noordzee en verdleplng/Ullb<odlnQ Eemshaven 4 1 5 
- -

4 Voorgonomcn actlvltelt en altomatlevon 

4.1 Atgemoon 

Uitgebreida beschrijving voorgenomen acti viteit (afgemeerde schepen behoren tol de inrichting) 11 

lnzicht geven in de gefaseerde toename van het aanlal scheepvaartbewegingen in het traject van de verplichte route 
41.4/425 voor tankers naar Eemshaven in zijn geheel en het aandeel als gevolg van het inilialief 

Beschrijving van de gevolgen voor het milieu door de voorgenomen activiteit en alternatieven tijdens: 

Realisaliefase inclusief fasering in de aanleg . 
Gebruiksfase 

Bandbleedte van de samon•telllng van de stoffen die M<>eilOflen gaan warden 

Te verwachlen cq le accepteren en meest waarschljnlijke gehaltes aan toxlsche en stankverwekkende producten 

Borglng In accep\aUeprocedure ten aanzien van stoffen met alwljkende concentraties 

4.2 Referenliesiluallo 
Beschrijvlng van de referontioshualio (toekomstlge sltualle zonder ultvoerfl!Q van de voorgenomen acliviteit) 4.14 

Beschrijving van de keuze wolke. actMtoiten we! or niet in referentiesituatie worden m~e.nomen 4.1.5 
8Mchrlj"1ng van de verwachle IO<ISland van hel mmou In do referentiesituatie in combinalie met de huldlga toesrand 

4 2, 4 3 van het milieu in het studiegebied inclusief: 

St;onarfo's gebaseerd op he! al dan niet doorgaan van init;Ualieven ats verruiming vaarweg 

4.3 Varianten en artoma/ir>ven 

Besc.hrijvlng van zjnvolle en kansrijke combinaties van alternalieven en uilvoeringsvarian1en 
Voor hel r~duceren van omissles dienen de volgende u1tvoenngsvarianten Ce wordon onderzocht: 

Uitvoeringsvorm en gebrtJik van de tanks 

Ooma, vast dek. driJvcnd dak evL voorzien van stfkstoldekon 
Dampretoursyslemen 

Dampbalanssystemen 

Dampverwerl<ing 

Thermisc~ dan wel kataMlsche verbtandlna 
Actief kcal absarptle 
Membraanffltrarle 
Absorpllo 
Candensatle 

Mlnlmallsaue van (ZDwel dlepte als frequentie van) daldandingen cq. daldand1ngsemlssies 

Toepassfng van walstroom 

Afvalwateroehandoling 

4.4 Al,eesl Milieuvtielldelijke AJlemaflsf 

Bioschrijving hel meest milieuvriendelljke alternalief (mma), bonadering van een nU1-emlssie.term1nal 

Streven naar een geheel gesloten terminal, alv"llgen en verwerl<en van ~le vrijkomende dampen 

Bepaijng van het MMA dOOf aandacht le besteden aan: 

Alternalieven ais genoemd ender 4.3 

Voon!enlogon voor een veilige wijze van dampopvang en -verwerldr)g 

lnlegrale atweglno lussen omlssioreducUe en externe venlghuld 

Vergelijking tussen he! EV-aspect bij het VA en hel MMA 

Mlnlm.alisane van de overige milieueffecten 
.,_ 

5 Mlllougevolgen I 
5.1 AJgemeen 

Beschrijving van de bestaande milieutoestand, de autonome ontwikkeling en de milieueffecten van de altematieven en: 4.2, 4,3 

Beschrijving n109elijlcheden miligerende maatregelen per aspect die de le verwachlo negalieve effecten kunnen wegnemen of roducereo 

Verl<enning ondersel1efdende milieueffecten van de in 4.2 genoemde scenano·~ 

5.2 Externe vei!'ghoid 

Bescluijvlng van ve1flgheld door aandacht voor: 

G1!do!alllel!rd ove['2ieht van veiligheidsmaalregelen en riel>UJjnen waaraan de termfnal moet voldoen 

Relalia met beslaande rampbestrijdingsplannen, met onde,.Cheid lussen rlimpen op zee, binnenwater en haven 

Be$GhnivinQ van 1ocl<1ents,cenerio's en de wijzen van besl~jdlog 

Toets op locldenten ols in Buncefield en op kleinere lnc;idenlen, ook zonder stachtoffers 

Onderzoe]( naar eventuele domino-effecten 

Beschrftvinll aanwezlge veiligheidsmaatregelen 011 he! laad- en IOSplaflorm 

BeschnJViog van de rt$lco's door transport van produclen door de aan- en atvoMeldlng (boven- en ondnrgronds) 

Besch<ljving van de rlsica's van transport van gevaarlijke produclen per sch1p In de Eomshaven, Eems, Waddenzee 

Beschrijving van de nadelige invloed van de toename van het aantal scheepvaartbewegingen op het huidige rnveau van 
nautlsche Voll[gheid en de miligerende maatregelen welke mogellj~ 41jn om het hukftge veiligheidsniveau zoveel mogelijk le handhaven 

Presentalie van het plaatsgebOnden ns!co en het groepsrisico 

In de presentalie aandacht voor de gefaseerde ontwikkeling van de terminal 

Toetsing van de tlsfcO'S aan Ml BEVI 3.2 2 

28 

5 3Vm 10 

54 10 

14, 15, 
6 8 171/m21, 

24, 30 

14, 15, 17, 
62 82 19, 24 en 

30 

14, 15, 
6 3 en 6 4 8,3 en 8.4 17 Vm21, 

24, 30 

55 9 

55 9, 17 

5.5 

5,4 

7 

74 12 
7A 12 

7.4 2 12 

7.4.2 12 

7.4.2 12 
7,4.2 12 
7.4 ,2 12 
7.4.2 12 
7.4.2 12 
7.4,2 12 
7.4.2 12 

74.4 

7.4.6, 7,5 9.4.4 

7 

742 12 

7.B 12 

7.8 12 

7.8 12 

742 12 

78 8.31 922 12 

7.8 12 

7 8 

6 7 

8 

5,2 13 

28 

13 

28 

13 

13 

13 

27 

6.4 4 8.4,2 27, 28 

6.31 8,3,1 14 
5,5 14 

8.3.1 14 

2.1 en 2..2 MotlveUe en doel van het proJecl 
2 3 Locatiekeuze 

1.1 Algemeen. 1,3 Atwill<ingen startnotilie 

3, 1: Boleid, 3.2: Weuelllk kader en 3 3 Bu!lenwel!oijk kader en richUljnen 

3. 1 &leld, 3.5: Toetl:;Jngsksder en emissiecrileria 

3.1.1: lnlernalionaal, 3.1.2: Nationaal, Bijlage 28: Beschrijving bestaande rampenbeslrijdingsplannen 
In relalie lot inititalief van Vopak 

3,S.2: BeoordeUnoskaders, proee<Sures en beakiten 
3,5.2: Beaordelingskaders, procedures en besluiten, 4.1.4: Autonome ontwikkeling, 4 1 5 
Relere1111esltuaue 

11 Algemeen, H5: Beschrijving van hat voornemen, Bijlage 3: Omgevingstekening, Bijlage 4: 
lnrichlinglekening, Bijlage 5: Rioleringtekening en lozingspunten, Bijlage 6: Dwarsdoorsneden, Bijlage 
7: PFD's, Bijlage 8: Landschap en visuele in passing, Bijlage 9: Datasheets, Bijlage 10: Overzicht 
Sdleepvaa11t>ew..g1n11on 

H4: Bestaande loestand van het milieu en autonome ontwikkellng, 5 4: Beschrijving van de 
lransportroute, Bl)lage 10: Overzicht $Cheepvaartbewevlngon (aandeel) 

H6: Voorzieningen , maalregelen en emissies, HB: gevolgen voor het milieu, Bijlage 14: ORA, Bijlage 
15: MRA, Bijlage 17 en 18: Luchtkwalileitstudies inichting en scheepvaart, Bijlage 19 en 20: 
Geluidstudies inrichling en scheepvaa11, Bijlage 21 : NRB, Bijlage 24: Lichtstudie, Bijlage 30: Passende 
baoorde~ng 

zie voorgaande 

zie voorgaande 

5.5: Ultaar)Qspunten terminal, Bmage 9. Datashoets stoffen 
5.5: Ultgangspun(en voorgenomen aclivi leil, BIJ!age 9: Datasheets sloffen, Bijlage 17: luchtslud1e 
lnrichtlng 
5.5: Ultgangspunten vaargenOfllen actMtoit, ontwerp terminal 

4,1.4: Autonome ontwikkefinc 
4.1.5: Referentiesituatie 

4,2: He! abiolisch milieu, 4,3: Het biotisch milieu 

5.4: B•Schn)ving van de 1ronsportrou1es 

H7: Allernatieven en varianten 

7.4: Ultvoeringsvarfanten, Bfjlage 12: Vanantensludie 
lie V!"M"N't'laande 
zie voorgaar!de 

zie voorgaande 

zie voorgaande 
:zia· voorcaande 
zie-voorgaande. 
zievOCH'llaande 
zle vnnmaande 
zle vaM1aande 
zte voorgaa11de 

zle voorgaande 

7.4 6: Water, 7.5 MillewriendelilJko allernalieven en varianten, 9.4.4. Afvalwater 

H?: Altematieven en varianten 

7.4.2: Varianten voor de tiapreklng van VOS, Bijlage 12: Variantenstudie 

7.8: Hel MMA, B6]age 12: Variantensludie 

7 8: Het MMA, Bi)lage 12: Varianlen.iudle 

7 8: Hel MMA, Bljlage 12: Variantensludie 

7.8: Het MMA, Bijlage 12: Variantensludie 

7 8: Het MMA, H9: Vergelijking alternatleven en keuze van he! voorkeursalternatief, 
Bijlage 12: Varianlenstudie 

7 8: Het MMA, Bijlago 12: Variantenstudie 

4.2 Het abitosch milieu, 4.3 Het biotisch milieu. H7: Altematieven en varianten, HS: Gevolgen 
voor het milieu 

HS: Voorzleningen, mMtro;efen en emissies H7: Altematieven en varianten 

ke: Gevolgen voar het milieu 

5.2: Beschrijvlng VA, Elljtago 13: VR • Algemeen 

Bljtage 28: BesehnJvinO bestaande rampenbestlijdlngsplannen in relalie tot lnllltaUef van Vopak 

Bijlage 13: VR • Algemeen 

Bijlage 28: BescluijVing ramponbestriidlngsplan 

!'lijlage 13: VR • AJgemeen 

Bi}laga 13: VR • Ngemeen 

Bijlago 13: VR • Al!lemeen 

Biilage 27: Nautische risico sludie 

8.4,4, Naulische veiligheid, H8: Gevolgen voor het milieu, Bijlage 27: Nautische risico studie, 
Bijlago 28: Besehnlving rampanbestrjjdlngsplan 

6.3: 1. Velllgheld, H8: Gevolgen voor hel mllleu, Bi]lage 14: QRA 

Bijlage 14: QRA 

3.2.2: 11/aliOoaal, 8.3.1: Exlerne ve.Ufgheld, BIJlago 14: ORA 

. 
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Bescl)ouwfng van ~cl rislco van evoniueel aanwezlge dan wel gopro)ccteerde (beperkl) kwetsbare ob)ecllln buiten de lnrlcntlngsgrens 

Beschrijving van van de gevolgen van het initialief voor de nautische veiligheid op de Noordzee, Waddenzee en op de Eems 644 

Beschrijving van samenwerk'log met de Duitse lnstantiM ln2n><e de nautische veiffgh&id ten aanzien van verantwoordelijkheden 
5.3 Lucht 

Emissies 

Boselu'ijving van de effecten die het realiseren van de terminal heeft op de luchtkwaliteit 

BeschnJ~ng van de emissles van schepen op relevant deel van vaarroute en tlfdens. laden en lessen 6.4.1 
Be~rijvtno van de totale emissie van VOS per jaar voor zinvol/e combfnaUes van uilvoeringsvarianlen zie 4 3 

88.sdµijyjng piekemissies bij laden en lessen 6.3 2 

Beschrijving daklandingsemissies 

Beschrijving van kans ·ap en omvang van accidenlele emissies die ntal dlrect caiamffeus zijn 5.5 
lmmisirts 

Beschrijving van de emissiebronnen 6.2.316.3.2 
6.41 

i---- Beschrijving van huidige situalie en autonome ontwikkelingen m.bJ luchtkwaliteit voor het studiegebied 4.2.1 
Beschrijving van de mogelijkheden van het rea liseren van het initiatief binnen de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer 

Kwantificering van de vcrwecllle bljdrage aan emissies aan fijnstof (PM,_5 en PM 10), No,, VOS, bezcen, MTBE en stankverwekkende 
6.3.216.4 1 storten voor aUe relevante altematieven 

Op kaart weergeven van immissies 

Beschrijving van de beperkingen van de gekozen modelleringsmethoden, de representativiteil van gebruikle modelinput en modelaannames 

Beschrijving van de onzekerheismarges in de eindresultaten, in de berekende achtergrondconcentraties en de effecten van de mitigerende 
maatregelen 

5.4 Bodem en Water 

Besch$1ng van de gevolgen voor het milieu door emissies naar het water door aandacht te besleden aan: 

Gescheiden rioolsyslemen voor verontreinigd hemelwater, brandstorten en chemicalien 5.6 633 

Maatregelen in het ontwerp om de kans op olie-spills zoveel mogelijk te beperl<en 56 6 3 316 3.4 

Maalregolen om bU calamlloaon op de locaUe emissies naar (water)bodem en (oppmvJaklo)waler le voortc_omon dM we! le beperkon 6 3.316 3.4 

Beschrijving van de oil spill contingency capaciteit en voor welke grotere incidenten op en nabij de terminal deze zal worden uitgevoerd 

5.5 Naluut 

BeschriMog van de mogeliJko nadeli9e gevolgon voor de natuur 

Natura 2000 

Opnemon van de Passenda BCOO<dellna (verder. PBl in hat MER 
""""""vino van de asnsluiting van de PB blJ de PB'• van endero actlvlt~ lten 

Beschrijving of de effecten van het voornemen afzonderlijk of in cumulatie met andere activiteilen en handelingen (incl. bestaand gebruik) 
significante Qevolgon kunnen hebben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 geDIOd de Waddenzee incL; 

Toename scheepvaartbeweQinQen 
Emissies van tox!sche sloffe11 uil de fn!1qitfno 
Depositie van verzurende en verme~1endo SIOffen als gDvolg van emissies door extra sch6epvaar1beweglngen op gevoellge habitats 

Verstorende offecton door toeoonomen oe!indsbolasfina Uldona l18nlea. en gebruil<slase 
Verstoring als aevola van toenemende lic:hlemtssles 
Mogeli'ke ti 'deli'ke effecten oo de instandhoudillOsdoelen als aevoJo van oefaseertSe on langcluriae bouw 

Toelichting keuze welke projecten zijn meegenomen in de cumulalie 4.1 

Beschrijving van de kans op ongevallen van schepen varend van en naar de terminal door aanvaringen en strandingen binnen of in de 
6.4.4 nabijheid van de Waddenzee uitgaaode van de maximale scheepvaartintensileit 

Beschrijving van de mitigerende maatregelen om het huidige veiligheidsniveau le handhaven 6 4.4 

Beschrijving van de maatregelen om bij calamite iten de milieugevolgen op de Waddenzee door uitstroom van lading- en bunkerolie 
te beperken 

Beschrrrvino van loomten In kannis 
Over wolke eJfecten oo natwr lean geen lnformatJe WOiden oooenomen va""""'e aebrek aan n,;,,e\19ns 
BescMjvina van de oiuckemeden in de ellectvoorsoe!Una en wat reden hlervan ls 
BescMjvrng van de cons-•enUos die aniekertieden en kennlsleemten hebben voor hCI beslull 

Beschrijving van een inidcatie in hoeverre ontbrekende informatie beschlkbaar zou kunnen komen en op welke termijn 
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Fysische eigenschappen: 

In de tabel wordt een onderscheid gemaakt in de eigenschappen die gebruikt zijn voor het ontwerp van de terminal en de eigenschappen die gebruikt zijn voor de 

studie van het MER. De verschillen tussen de eigenschappen kunnen voortkomen uit: 

• Voor het ontwerp wordt gebruik gemaakt van "ranges" terwijl voor de studies van het MER gekozen moet warden voor een getal; 

• Een handboek of handleiding schrijft voor om gebruik te maken van een specifiek getal voor een bepaalde eigenschap. 

Product Gasoil/diesel 1
> Crude oil (ruwe olie) Jetfuel A-1 1) Benzine 1

> 

Dampspanning bij 20DC (mbar) <5 < 300 <5 < 300 

Dampspanning bij 1 ODC (mbar) gebruikt 5 300 n.a. 300 

voor het MER 

RVP (Reid Vapour pressure) bij 37.8 DC < 10 200 - 750 < 10 450 - 950 

(mbar) 

RVP (Reid Vapour pressure) bij 37.8 DC 0,6 350 n.a. 689,5 

(mbar) gebruikt voor het MER 

Vlampunt (DC) > 55 < -50 > 38 -40 

Vlampunt (DC) gebruikt voor het MER 

Zelfontbrandingstemperatuur (DC) > 220 > 220 > 220 > 250 

Zelfontbrandingstemperatuur (DC) gebruikt n.a. n.a. n.a. n.a. 

voor het MER 

Kookpunt range (DC) 150 - 390 25 - 900 150 - 300 25 -210 

Kookpunt range (DC) gebruikt voor het n.a. n.a. n.a. n.a. 

MER 

Smeltpunt (DC) < -10 <O < -20 < -20 

Smeltpunt (DC) gebruikt voor het MER n.a. n.a. n.a. n.a. 

Viscositeit bij 20DC (mPa.s) <5 10 - 300 <5 <5 

Viscositeit bij 20DC (mPa.s) gebruikt voor n.a. n.a. n.a. n.a. 

het MER 

Relatieve dichtheid ten opzichte van water 0.82 - 0.86 0.80 - 0.90 0.78 - 0.84 0.72 - 0.78 

(-) 

Dichtheid bii 16 DC (ko/m3
) oebruikt voor 850 n.a. n.a. 671 



het MER 

Dampdichtheid ten opzichte van lucht (-) 7 5 7 4 

Dampdichtheid ten opzichte van lucht (-) n.a. n.a. n.a. n.a. 

gebruikt voor het MER 

Vloeipunt (Pour point) (DC) n.a. < -18 n.a. n.a. 

Vloeipunt (Pour point) (DC) gebruikt voor n.a. n.a. n.a. n.a. 

het MER 

Troebelingspunt (Cloud point) (DC) -7 - onbekend n.a. 

Troebelingspunt (Cloud point) (DC) n.a. n.a. n.a. n.a. 

qebruikt voor het MER 

Explosieqrenzen (vol%) 1-6 onbekend 1 - 6 1 - 8 

Explosiegrenzen (vol%) gebruikt voor het n.a. n.a. n.a. n.a. 

MER 

Totaal zwavel (wt%) 2
) < 0.1 < 4 3) (1.35 4

) onbekend < 0.050 

Totaal zwavel (wt%) gebruikt voor het 0,1 4 n.a. 0,05 

MER 

waarvan H2S onbekend 0 (0 4) onbekend onbekend 

waarvan H2S gebruikt voor het MER n.a. n.a. n.a. n.a. 

waarvan mercaptanen onbekend (0.06 4
) onbekend onbekend 

waarvan mercaptanen gebruikt voor n.a. n.a. n.a. n.a. 

het MER 

waarvan vrii zwavel onbekend (1.29 4
) onbekend onbekend 

waarvan vrij zwavel gebruikt voor het n.a. n.a. n.a. n.a. 

MER 

Benzeen (wt%) onbekend onbekend onbekend < 1 

Benzeen (wt%) gebruikt voor het MER n.a. n.a. n.a. 1 

MAC waarde (ppm) onbekend onbekend 500 50 

MAC waarde (ppm) gebruikt voor het n.a. n.a. n.a. n.a. 

MER 

Gevarenklasse K3 K1 K2 K1 

Gevarenklasse gebruikt voor het MER K3 K1 K2 K1 



Notes: 

1) Bron: http:lfwww.shell-tic.com/ (versie 01-12-2008); 

2) Totaal zwavel is de totale hoeveelheid zwavel in de vorm van H2S, mercaptanen en vrij zwavel; 

3) Bron: http://www.enbridge.com/pipelines/about/pdf/crudecharacteristics2007 .pdf (versie 01-12-2008); 

4) Voor H2S, mercaptanen en vrij zwavel :zijn alleen de specificaties van "Ural crude" beschikbaar. 
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Scheepvaartbewegingen in relatie tot diepgang 

De olieproducten worden met zeeschepen met een transportcapaciteit van circa 85.000 DWT aangevoerd. De 

zeeschepen varen via de doorgaande scheepvaartroute op de Noordzee de Eems aan en buigen at richting de 

Westereems. Vanaf de lso-verkenningston Westerems wordt via de vaarroute Ranselgat en Doekegat de 

Eemshaven bereikt. De schepen meren at aan de geplande vingerpier. De vaarroute is schematisch 

weergegeven in Figuur 1. 

Figuur 1: Vaarroute (orientatie: Noord) 

Westereems boei 

Boei 13 

Boei29 

- 175° -

Eemshaven () 

Vanuit de zeeschepen wordt het product via pijpleidingen naar de nieuwe opslagtanks verpompt voor opslag. 

Voor de afvoer wordt het product vanuit het tankenpark via pijpleidingen naar de vingerpier en in zeeschepen en 

lichters (binnenvaartschepen) verpompt. 

Het staat nog niet vast wanneer de vaargeul in de Eems wordt verdiept en verbreed en hoeveel deze verdieping 

en verbreding zal bedragen. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft het voornemen tot verruiming al kenbaar 

gemaakt. De publicatie van het trajectbesluit zal waarschijnlijk in 2009 nag plaatsvinden. De verbreding en 

verdieping bepalen welke zeeschepen de Eemshaven aan kunnen doen. Afhankelijk van de mate van verbreding 

en verdieping , zullen er zeeschepen met een groter of kleiner volume kunnen varen. Het volume van de schepen 

is van invloed op het aantal scheepsbewegingen. Een groter aantal scheepvaartbewegingen heeft vooral 

gevolgen voor de studies die uitgevoerd zijn voor de luchtkwaliteit en de veiligheid op de Eems (kans op 

aanvaring). 

Om deze reden heeft Vopak heeft drie scenario's laten uitwerken. 

Het minimumscenario is het scenario (een) waarbij de huidige situatie blijft zoals die is . De vaargeul heeft een 

diepte voor schepen met een diepgang van circa 10,5 meter. 

In het tweede scenario wordt de vaargeul verruimd voor schepen met een diepgang van circa 12 meter. 

Het laatste scenario omvat verdieping van de vaargeul zodat deze geschikt is voor schepen met een diepgang 

van circa 14 meter (op hoogwater). Waarbij bij deze afmetingen ook eisen aan breedte en lading horen. 

Overzicht scheepvaartbewegingen voor Vopak Terminal Eemshaven 
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De afvoer van olieproducten vindt plaats met binnenvaartschepen en zeeschepen. De afvoerroute van de 

zeeschepen is omgekeerd aan de aanvoerroute. De route van de binnenvaartschepen loopt vanuit de 

Eemshaven buitengaats via de Eems naar Delfzijl en vandaar via de binnenwateren (het Eemskanaal. het Van 

Starkenborghkanaal en het Prinses Margrietkanaal) verder. 

De grootte van de schepen wordt gelimiteerd door de capaciteit van de vaarwegen, met name van de 

bovengenoemde kanalen. 

Als de terminal volledig in gebruik is, warden jaarlijks de volgende aantallen schepen verwacht: 

Tabel 1: Aantallen schepen per scenario 

Scenario Vaargeuldiepte Eems [m] Aantalzeeschepen Aantal blnnenvaartschepen/lichters 

0 10,5 69 138 

1 12 53 138 

2 14 33 138 

De hier genoemde aantallen schepen is een resultaat van de in bijlage 1 en 2 van dit overzicht verwerkte 

gegevens. 

Overzicht scheepvaartbewegingen voor Vopak Terminal Eemshaven 



'- j 

Bijlage 1 

Tebodin Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312275 

Revisie: A 

Datum: 25 juni 2009 

Pagina: 5 van 6 

Design uitgangspunt voor deze tabel is gemiddeld over de gehele terminal 1 doorzet per 2 jaar 

Max dleooana 10 5 meter 
Produkt Kia SSE Opslagcapaclteil Doorzet per 2 jaar Doorzet op faarbasi! Percentage Schepen Tonnage Percentage Lichters 

DWT 
Crude K1 1.380.000 2.760.000 1.380.000 100% 39 35000 

Clear products K1 ( K3 1.380.000 2.760.000 1.380.000 75% 30 35000 25% 136 
Totaal 2.760.000 5.520.000 2.760.000 69 138 

Max dreooana 12 meter 
Pro du kt Klasse Opslagcapacltel Ooorzel per 2 (a.er Doorzet op Jaarbasls Percentage Schepen Tonnage Percentage Lichte rs 

DWT 
Crude K1 1.360.000 2.760.000 1.380.000 100% 28 50000 

Clear products K1/K3 1.380.000 2.760.000 1.380.000 75% 25 40000 25% 138 
Totaal 2.760.000 5.520.000 2.760.000 53 138 

Max d eooana 14 meter 
Pcodukt Klas-se Opslagcapacltel Doorzet per 2 faar Doorzet op Jaarbasls Percenta11e Schepen Tonnage Percenta11e Lichters 

DWT 
Crude K1 1.380.000 2.760.000 1.380.000 100% 16 85000 

1,;1ear proaucts ll\11 rw l . ..J OU.UUU ~. rou.uuu l .uov.uuu 1070 1 1 ouuuu '"'70 13ts 

Totaal 2.760.000 5.520.000 2.760.000 33 138 

Een doorzet is 1 X het opgeslagen volume aangevoerd plus 1 X het opgeslagen volume afgevoerd . 
Design uitgangspunt voor deze tabel is gemiddeld over de gehele terminal 1 doorzet per 2 jaar 
Het aantal scheepsbewegingen is het dubbele aantal. 
Voor gasolie is aangenomen dat 100% van de aanvoer per zeeschip plaatsvindt en de afvoer voor 
50% met zeeschip en 50% met lichter (overall 75% zeeschip vs 25% lichter) 
Clear products kunnen zijn benzine (gasoline), Kero, Jet, gasolie of diesel (gasoil) 
Aan de maximals diepgang is ook een maximals breedte gekoppeld. In de studie naar maatgevende 
schepen is dit verder uitgewerkt 
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Bijlage 2 

Tanker Sizes Cheatsheet 

Common Tanker sizes AFRA categories (dirty) 
(Oxford Princeton Program) 'Oxford Princeton Program) 

Handy Size < 20k 

MR (Medium Range) 
25k-45k 

Handy Max app. 45k 

Panamax 
LR1 (Large Range 1) 

50k-80k 
max 32m width 

45k-80k 

Aframax 
80k-120k 

LR2 (Large Range 2) 
80k-160k 

Suezmax 130k-140k 

VLCC 

VLCC/ULCC 
160k-320k 

typically around 275k 
ULCC 
320k-550k 

Deadweight Draft loaded Length Width 
[tons] [m] [m] [m] 

1.000 4,2 61 9 
2.000 5,1 76 11 
3.000 5,7 87 13 
4.000 6,2 96 14 
6.000 6,9 110 16 
7.000 7,2 116 16 
8.000 7,4 126 17 

10.000 7,9 140 17 
12.000 8,3 150 18 
15.000 8,8 163 20 
17.000 9,1 164 21 
20.000 9,5 174 24 
25.000 10, 1 176 26 
30.000 10,6 187 27 
35 .000 11 I 1 197 29 
40.000 11 ,5 206 30 
45.000 11 ,2 223 31 
50.000 12,2 222 32 
60.000 12,8 236 34 
65.000 13,3 248 34 
70.000 13,4 250 36 
80.000 13,9 260 37 
85.000 14,0 260 38 

100.000 14,8 280 40 
120.000 15,5 297 43 
150.000 16,5 320 46 
200.000 17,7 326 5C 
250.000 20,6 338 52 
300.000 21,2 330 58 
320.000 22,0 335 60 
340.000 22,5 335 60 
440.000 24,5 380 68 
565.000 24,6 458 69 

Source: Oxford Princeton Program course book & Bridgestone Marine Fender Design manual & 

www.088.com 

I. ' 
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1 lnleiding 

Vopak heeft het voornemen een nieuwe lage doorzetterminal te realiseren in het westelijk deel van de 

Eemshaven voor met name de opslag van sirategische voorraden vloeibare aardolie(producten) . Voor 

reductie van emissies naar alle milieucompartimenten zal de terminal voorzien moeten zijn van best 

beschikbare technieken (verder te noemen BBT). In verschillende wettelijke documenten en richtlijnen is 

vastgelegd wat BBT is voor deze terminal. 

1.1 Wettelijk kader 

In de onderliggende subparagrafen zal worden ingegaan op welke wijze Vopak invulling geeft aan het 

begrip BBT voor de desbetreffende wettelijke documenten en richtlijnen. 

1.1.1 Wet milieubeheer 

In artikel 8.11, lid 3, Wm, is het begrip best beschikbare techniek (BBT) verankerd. Op basis van artikel 

8.11, lid 4, Wm, heeft de wetgever de "regeling aanwijzing BBT documenten" (Stb. 28, november 2005) 

en de "wijziging regeling aanwijzing BBT documenten" (Stb. 70, april 2007) opgesteld, waarin alle 

documenten zijn opgesomd die voor de vergunningverlening aangeven wat BBT is. 

1.1.2 Regellng (en wijziging regeling) aanwijzing BBT documenten 

In de bijlage van de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen Europese BAT documenten en 

Nederlandse BAT documenten. De Europese BAT documenten betreffen de zogenaamde BREF's en de 

Nederlandse BAT documenten betreft een verscheidenheid aan documenten zoals de NeR, PGS 

richtlijnen en CIW aanbevelingen. 

1.1.3 NeR (Nederlandse emissie Richtlijn) 

De NeR is in de eerste plaats gericht op het toepassen van maatregelen voor het beperken van 

luchtverontreiniging, die zijn gebaseerd op he! hanteren van de Beste Beschikbare technieken (BBT). 

Daarnaast beoogt de NeR harmonisatie van de vergunningverlening. 

VOS 

In de NeR zijn voor verschillende branches regelingen opgenomen. He! kan gaan om een bijzondere 

regeling, VOS maatregelen of een BREF. De lage doorzetterminal van Vopak valt, als onderdeel van de 

aardolieketen, primair onder de: VOS maatregelen (§3.4). VOS reducerende maatregelen zijn in het kader 

van het project KWS 2000 of in het kader van het Nationaal Reductieplan VOS voor de periode 2000-

201 O vastgesteld. 

Het voornemen zal voldoen aan de eisen die gelden voor ruwe aardolieterminals (§3.4.2.1 ), de benzine 

distributieketen (§3.4.2.2) en op- en overslag bedrijven (§3.4.2.4). Paragraaf 3.4.2.2 is een verwijzing naar 

de benzineregeling. Uit §3.4.2.4 vloeit voort dat voldaan moet worden aan de afspraken die gemaakt zijn 

in het IMK0-2 convenant, zoals het opstellen van een bedrijfsmilieuplan (BMP). Dit convenant is nag niet 

ondertekend op de onderdelen die van belang zijn voor dit voornemen, waardoor niet uit dit convenant 

kan warden afgeleid wat BBT is. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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Voor de op- en overslag van bulkgoederen is een BREF (BBT referentiedocument) tot stand gekomen. Bij 

het opstellen van het BMP (uitvloeisel IMK0-2) worden de bedrijven geacht rekening te houden met deze 

BREF. Voor deze BREF is nog geen oplegnotitie in de NeR opgenomen. 

Geur 

Door het toepassen van VOS maatregelen wordt de VOS emissie gereduceerd en dit kan ook de 

geurhinder verminderen. Wanneer de VOS maatregelen ontoereikend zijn om geurhinder weg te nemen 

dan kunnen aanvullende maatregelen warden geeist. 

MTR en streefwaarden voor de /uchtkwaliteit 

In NeR paragraaf 4.3 zijn luchtkwaliteitwaarden opgenomen voor prioritaire stoffen en aandachtstoffen die 

relevant zijn voor lucht. De luchtkwaliteitwaarden zijn ender te verdelen in: 

• Nederlandse wettelijke normen (grens- en richtwaarden) opgenomen in Nederlandse besluiten; 

• Europse wettelijke normen (grens- en richtwaarden); 

• niet-wettelijke normen (MTR en streefwaarden). 

Grens- en richtwaarden zijn altijd wettelijke normen. Een grenswaarde moet in acht worden genomen en 

heeft een resultaatverplichting. MTR staat voor het maximale toelaatbare risiconiveau. MTR- en 

streefwaarden zijn altijd niet-wettelijke normen. Hiervoor geldt een inspanningsverplichting. 

1.1.4 Benzineregeling 

In de aardolie-industrie speelt de benzinedistributie een belangrijke rol. De op 20 december 1994 

vastgestelde 

Europese richtlijn inzake maatregelen ter beperking van de uitworp van benzinedamp (Council Directive 

on the control of voe emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to 

service stations 94/63/EG), is in 1995 omgezet in de Ministeriele Regeling Op-, overslag en distributie 

benzine milieubeheer (Stcrt. 1995, nr. 250 en Stcrt. 1995, nr. 105.), hierna te noemen de Benzineregeling. 

Deze regeling is van toepassing op het op- en overslaan en transporteren van benzine tussen 

raffinaderijen, open overslagbedrijf en tankstation. 

De Benzineregeling schrijft maatregelen voor die in de praktijk meestal warden aangeduid als Stage I en 

Stage II maatregelen. Deze houden in dat bij het opslaan, transporteren en overslaan van benzine 

voorzieningen warden getroffen om het vrijkomen van benzinedamp te beperken. 

1.1.5 IMK0-2 

Vopak neemt als VOTOB lid dee! aan IMK0-2. In dit convenant zullen (ook voor wat betreft het 

compartiment lucht) afspraken worden vastgelegd over de reductie van de emissies van vluchtige 

organische stoffen, prioritaire stoffen en geur. In het kader van het IMK0-2 worden de deelnemende 

bedrijven geacht een bedrijfsmilieuplan (BMP) op te stellen. Een aantal milieucompartimenten en -

aspecten was, bij ondertekening van de overeenkomst op 8 februari 2006 nog onvoldoende 

uitgekristalliseerd en zijn daarom vooralsnog buiten het (voorlopige) convenant gelaten. Het gaat hierbij 

om diffuse emissies, het waterkader, IMK0-2 aandachtstoffen en beste beschikbare technieken voor 

tanks. De, voor het voornemen, belangrijke kaders zoals diffuse emissies, IMK0-2 aandachtstoffen en 

BBT voor tanks zijn tot op heden nog niet vastgelegd en ondertekend, waardoor hieraan niet getoetst kan 

worden. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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1.1.6 IPPC Richtlijn 

Op 30 oktober 1996 is de Europese IPPC richtlijn in werking getreden. IPPC staat voor Integrated 

Pollution Prevention and Control, ofwel de ge"lntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

De IPPC richtlijn is ge·1mplementeerd in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 0Nvo), de Wet 

milieubeheer 0Nm) en het lnrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer. Doelstelling van de IPPC 

richtlijn is het bereiken van een integrale aanpak om industriele verontreinigingen te voorkomen en te 

bestrijden. Het uiteindelijke doel van deze integrale aanpak is een hoog niveau van bescherming van het 

milieu als geheel. 

De IPPC richtlijn is van toepassing op bedrijven die zijn aangewezen in bijlage 1 van de richtlijn . Het 

algemene beginsel van de IPPC richtlijn is dat exploitanten van installaties alle passende preventieve 

maatregelen tegen verontrein igingen treffen, met name door toepassing van de baste beschikbare 

technieken. Om de informatie-uitwisseling binnen de Europese Unie (EU) omtrent de beste beschikbare 

technieken vorm te geven, zijn Best Available Techniques reference documents (BREF's) opgesteld . 

Het voornemen van Vopak is geen aangewezen activiteit in bijlage 1 van de IPPC richtlijn. Vopak heeft 

wel aangegeven te willen voldoen aan de BREF's die van toepassing zijn op haar activiteit. 

1.1.7 BAT referentie documenten (BREF) 

De BREF's (BAT Referentiedocumenten) zijn het resultaat van een EU brede informatie uitwisseling -

georganiseerd door de Europese Commissie - over Best Beschikbare Technieken voor een reeks van 

industriele activiteiten, op grond van artikel 16.2 van de IPPC richtlijn (96/61/EG). Er zijn twee typen 

BREF's: 

• Verticale BREF: een verticale BREF is een BREF die technieken beschrijft die specifiek zijn voor een 

bepaalde branche. 

• Horizontale BREF: een horizontale BREF is een BREF die in meerdere branches toegepast kan 

warden. Er is sprake van de beschrijving van technieken die branche overschrijdend zijn . 

Op de lagedoorzetterminal die Vopak voornemens is te realiseren in de Eemshaven zijn de BREF's voor 

op- en overslag van bulkgoederen en de afgas- en afvalwaterbehandeling toepasbaar waardoor de 

gebruikte emissiereductie technieken getoets kunnen warden aan BBT. In de BREF zijn geen emissie

eisen voor VOS-emissies opgenomen. Toetsing aan de BREF geeft echter wel de beste integrale toetsing 

van de emissiereducerende techniek aan BBT voor dit voornemen. 

1.2 Toetsingskader 

De voorgenomen activiteit bestaat uit het realiseren van een lagedoorzetterminal voor aardolie(producten) 

op een terrein van 55 ha, zuidwestelijk gelegen van de Julianahaven. De maximale opslagcapaciteit 

bedraagt 2. 760.000 m3
, verdeeld over 46 tanks met ieder een inhoud van 60.000 m3

. 

Toetsing NeR 

De VOS emissies van de terminal moeten aan de NeR warden getoetst. Zoals in paragraaf 1. 1 

beschreven biedt de NeR voor het voornemen geen concreet toetsingskader met emissie-eisen. In 

hoofdstuk 2 van de NeR warden wel criteria gegeven die meegenomen moeten warden bij de beoordeling 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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van BBT. Deze criteria zijn in de variantenstudie (integrale vergelijking) die is uitgevoerd voor het 

voornemen gebruikt voor het vaststellen van het voorkeursaiternatief. In het voigende hoofdstuk zijn de 

criteria uit de NeR opgesomd, zodat een beeld gevormd kan worden van het afwegingskader van de 

uitgevoerde variantenstudie. 

Toetsing van geur vindt plaats in de luchtkwaliteitstudie (bijlage 17 MER) die is uitgevoerd. In deze studie 

is tevens aandacht besteed aan de MTR- en streefwaarden van prioritaire stoffen voor de luchtkwaliteit . 

Toetsing Benzineregeling 

Aangezien de Benzineregeling in de NeR wordt aangehaald, maar niet is aangewezen als BBT document 

worden de voorgeschreven maatregelen in het licht van de NeR tech gezien als BBT. Om deze reden is in 

het volgende hoofdstuk tech getoetst aan de benzineregeling. 

Toetsing aan IMK0-2 

De, voor het voornemen, belangrijke kaders zeals diffuse emissies, IMK0-2 aandachtstoffen en BBT voor 

tanks zijn tot op heden nog niet vastgelegd en ondertekend, waardoor hieraan niet getoetst kan warden. 

Toetsing BREF 

De installatie van Vopak behoort niet tot een categorie bedrijven als genoemd in bijlage 1 van de IPPC

richtlijn (IPPC bedrijf) . Vopak zal echter, behalve wettelijk voldoen aan de beste beschikbare technieken, 

ook voldoen aan de BAT referentie documenten (BREFs) die op deze installatie van toepassing zouden 

zijn als ware Vopak wel een IPPC bedrijf. 

De volgende BBT documenten kunnen worden toegepast op het initiatief en zijn daarom verwerkt in deze 

BBT verantwoording: 

• IPPC BREF document voor afgas- en afvalwaterbehandeling; 

• IPPC BREF document voor op- en overslag van bulkgoederen. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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2 Toetsing NeR 

A/gemeen (hoofdstuk 2) 

Ten behoeve van de bepaling van de geschikte emissiereducerende technieken voor het voornemen zijn 

verschillende varianten voor de reductie van luchtemissies bepaald en integraal afgewogen. Deze 

Variantenstudie (bijlage 12 MER) sluit aan bij de in hoofdstuk 2 van de NeR beschreven "overwegingen" 

die meegenomen moeten warden bij het bepalen van maatregelen die voor de reductie van luchtemissies 

BBT zijn. Vaor MVP-stoffen kunnen nadere eisen warden gesteld. De BBT toets voldoet aan MVP-eis van 

de NeR. 

De volgende overwegingen worden in de NeR genoemd en zijn, indien van toepassing, meegenomen in 

de Variantenstudie: 

• kosteneffectiviteit (kasten in relatie tot de beoogde emissiereductie, met inbegrip van de 

investerings- en operationele kosten); 

• bedrijfszekerheid en technische beschikbaarheid, storingsgevoeligheid; 

• technische afschrijvingsduur van de voorziening; 

• noodzakelijke voar- of nabehandelingstappen, vaar zover deze niet reeds op grond van de NeR 

voor andere verbindingen warden verlangd; 

• energieverbruik; 

• verschuiving van de milieuproblematiek naar andere stoffen en/of milieucompartimenten; 

• ruimtebeslag, vooral bij bestaande situaties; 

• een wezenlijke bijdrage aan de concentratie van de stoffen waarvaor luchtkwaliteitseisen bestaan; 

• afwijkende vereisten in hand- en werkboeken op grond van het doelgroepenbeleid. 

Daarnaast zijn de volgende aspecten indien van taepassing meegenamen in de integrale afweging in de 

Variantenstudie. Deze aspecten kunnen warden beschouwd als de Nederlandse implementatie van de 

averwegingen in bijlage IV van de I PPG richtlijn: 

a. de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 

b. de toepassing van minder gevaarlijke stoffen; 

c. de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken 

van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen; 

d. vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn 

beproefd; 

e. de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 

f. de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 

g. de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of warden genomen; 

h. de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 

i. het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficientie; 

j. de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te 

vaorkomen of tot een minimum te beperken; 

k. de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken. 

Ruwe o/ietermina/s (§3.4.2.1) 

Voor wat betreft de opslag en overslag van ruwe olie voldaet Vopak aan alle relevante maatregelen te 

weten: 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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• RT1: Aanbrengen van inwendige drijvende dekken; 

• RT2: Aanbrengen van efficiente seals bij drijvend dak tanks; 

• RT3: Toepassen van dampverwerking bij de belading van lichters met vluchtige vloeistoffen. 

Benzine distributieketen §3.4.2.2 

Paragraaf 3.4.2.2 is een verwijzing naar de Benzineregeling. De lagedoorzetterminal van Vopak voldoet 

door toepassing van dampverwerking van damp van scheepsbeladingen van K1 vloeistoffen aan de eisen 

uit de Benzineregeling. 

Op- en overslagbedrijven §3.4.2.4 

Uit §3.4.2.4 vloeit voort dat voldaan moet warden aan de afspraken die gemaakt zijn in het IMK0-2 

convenant. Dit convenant is nog niet ondertekend op de onderdelen die van belang zijn voor dit 

voornemen, waardoor niet aan dit convenant kan worden getoetst. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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3 Toetsing BREF 

3.1 BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling 

De BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling (voluit Engelstalig: Reference Document on Best Available 

Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment I Management Systems in the Chemical 

Sector) is definitief vastgesteld in februari 2003. 

Deze BREF heeft betrekking op: 

• de toepassing van systemen en hulpmiddelen op het gebied van milieubeheer; 

• de toepassing van de behandelingstechnologie voor afvalwater en rookgassen zeals in de chemische 

sector gebruikelijk is, inclusief de behandelingstechnologie voor afvalwaterslib, voor zover deze op de 

chemische bedrijfslocatie wordt aangewend; 

• de bepaling van of de conclusie over de beste beschikbare technieken met behulp van de twee vorige 

punten, resulterend in een strategie voor een optimale beperking van de verontreiniging en, wanneer 

de omstandigheden dat toelaten, in op de beste beschikbare technieken gebaseerde emissieniveaus 

bij lazing in het milieu. 

In de BREF wordt uitsluitend gesproken over gewoonlijk toegepaste of toe te passen technieken voor de 

chemische industrie. Hoewel in het document alleen de chemische industrie wordt behandeld, kan de 

informatie ook voor andere sectoren (bijvoorbeeld raffinage) worden toegepast. 

De beschrijving van BAT technieken in deze BREF is onderverdeeld in drie secties, namelijk algemeen, 

afvalwatersectie en afgassectie. De toetsing van Vopak aan deze drie secties is opgenomen in 

respectievelijk in Tabel 1, Tabel 2 en Tabel 3. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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Tabel 1: Toetsim::i Vopak aan BAT Afaas- en afvalwaterbehandeling al~emeen 

§ BAT-aanpak Situatie Vopak 

BREF 

3.2.1 BAT voor milieumanagement Binnen de organisatie zijn duidelijke taken 

Het is BAT om een milieumanagementsysteem te en verantwoordelijkheden . Een 

implementeren met de volgende onderdelen : organisatiestructuur is aanwezig. Voor de 

• Duidelijke taken en verantwoordelijkheden en locatie zal een risico-inventarisatie en -

organisatiestructu ren; evaluatie worden opgesteld. 

• Jaarlijks milieuprestatie verslag ; 

• Milieudoelstellingen en bewaking van de voortgang 

hiervan; 

• lnterne audits; 

• Bewaking prestaties en voortgang milieubeleid ; 

• •. ___ ~i~!~c:i:i!lY~-~t!'l!~s-~t!~~ -~n :-:f!~~l_u_~t!~~~ __ _____ ___ __ __ ......... ...... . .... . ... . . ....... ......... .. ........ ... . -- .. . ..... 
BAT voor afgas- en afvalwaterbehandeling De tankputcompartimenten zullen worden 

Het is BAT om: voorzien van separate afvoeren voor niet 

• Afvalwater/afgasmanagementsysteem of verontreinigd hemelwater en verontreinigd 

afvalwater/afgas emissiebepaling voor de gehele hemelwater. 

locatie te implementeren; 

• De impact op het milieu en de effecten op Om de VOS emissie zoveel mogelijk te 

behandelings installaties bij het plannen van bij beperken zullen de opslagtanks voor 

nieuwe activiteiten of wijz igingen; K1/K2 zijn voorzien van een IDD met 

• Emissiereductie aan de bron toepassen door zowel een primaire afdichting (metalen 

toepassen van deelstromen, installatie van plaat met stalen veer) als een secundaire 

adequate opvangsystemen en beheers afdichting (dubbele afdichting op dekrand 

maatregelen; c.q dubbele seal). Vopak past alleen seals 

• Afgas- en afvalwaterstromen bij voorkeur le toe die geschaard kunnen worden onder 

behandelen aan de bron ; de categorie BBT. Bij deklandingen van 

• Productiedata met emissiedata vergelijken en K1 en K2 producten zal een mobiele DVI 

tevens de berekende data met de daadwerkelijke worden toegepast. Bij het laden van een 

data vergelijken; schip zal de verdringingslucht worden 

• Kwaliteitscontrole methoden toe te passen; afgevangen in een mobiele DVI. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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§ BAT-aanpak 

BREF 

• 'Good manufacturing practice' voor het reinigen 

van installaties toe te passen; 

• Voorzieningen/procedures om afwijkingen te 

detecteren die behandelingsinstallaties kunnen 

be'lnvloeden te implementeren; 

• Een efficient centraal waarschuwingssysteem voor 

het signaleren van falen te installeren; 

• Een monitoringsprogramma voor alle 

behandelingsinstallaties te implementeren; 

• Strategieen met betrekking tot het omgaan met 

bluswater en lekkages; 

• Een vervuilingincidenten actieplan te hebben; 

• Kosten voor behandeling aan productie 'hangen' . 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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Al deze zaken zullen warden opgenomen voldoet 

in het veiligheidbeheersysteem van 

Vopak. Daarnaast zullen voor specifieke 

activiteiten werkvoorschriften warden 

opgesteld. 
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Tabel 2: Toetsmg Vopak aan BAT Afgas- en afvalwaterbehandeling afvalwatersect1e 

§ BAT-aanpak Situatie Vopak Status 

BREF 

4.1 .2 Het is BAT voor afvalwaterverzame/ingssystemen om: Niet verontreinigd heme/water word! direct Voldoet 

• Scheiding van het proceswater van niet 

verontreinigd regenwater en ander niet 

verontreinigd afvalwater; 

• 

• 

Scheiding van het proceswater naargelang de 

verontreinigingsbelasting; 

lndien mogelijk aanbrenging van overkapping 

haven gebieden die vatbaar zijn voor 

afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

Water dat vrij komt bij reiniging van de 

tanks zal warden afgevoerd naar een 

erkende verwerker. 

Het pompenplateau word! overkapt zodat 

verontreiniging. heme/water niet verontreinigd kan warden 

• /nstallatie van afzonderlijke drainagesystemen voor met aardolie en/of aardolieproducten. 

gebieden waar verontreiniging kan optreden, 

4.1.2 • 

inclusief reservoir om bij /ekkage of overstroming 

water op te vangen; 

lnstallatie van opvangcapaciteit voor storingen en 

bluswater in het kader van een risicobeoordeling; 

De tankput en tankputcompartirnenten 

zullen de inhoud van de tank plus 

bluswater kunnen opvangen. 

Zie ook het MRA. 

voldoet 

Vervolgens word! in deze BREF besproken wat BAT is voor afvalwaterbehandeling. Bij Vopak kan a Ileen het verontreinigd 

heme/water verontreinigende stoffen bevatten. Onderstaand word! alleen ingegaan op de verontreinigende stoffen die in het 

verontreiniod heme/water van Vooak voorkomen. 

4.1 .2 A/gemeen De verschillende afvalwaterstromen zijn voldoet 

Het is BAT om afvalwaterstromen ender te verdelen gescheiden en warden afhankelijk van de 

-~!h~.!~~~-~.'!.~.~~E]D aanwe~J.S~~~!:.'!!! ~~!!il~.!1..:... .. _ .. ... ,_~erontreinig!na91'§'~~ -':'.~~~!~t~~-9.~!oos9: ... --··-···- ·-

Regenwater Niel verontreinigd heme/water wordt direct voldoet 

Het is BAT om: afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

• Niel verontreinigd heme/water middels een 

heme/waterrio/ering rechtstreeks naar het 

oppervlaktewater af te voeren; 

Verontreinigd hernelwater te behandelen alvorens 

lazing. 

Mogelijk verontreinigd heme/water zal na 

controle warden afgevoerd naar een 

erkende verwerker. 

In sornrnige gevallen kan het gebruik van heme/water in Water dat vrij komt bij reiniging van de 

het proces gunstig zijn voor het milieu door verminderd tanks zal warden afgevoerd naar een 

drinkwater oebrulk. erkende verwerker. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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§ 

BREF 

BAT-aanpak 

Minerale olie en/of koolwaterstoffen 

Het is BAT om minerale olie enfof koolwaterstoffen te 

verwijderen daar waar ze als grote 'proppen' (slugs) 

voorkomen door een geschikte combinatie van de 

volgende verwijderingstechnieken (met als doel 

maximale terugwinning): 

• Olie/water scheiding door een cycloon, 

microfiltratie of APl-afscheider; 

• Microfiltratie, granulair-mediumfiltratie of 

gasflotatie; 

• Biologische behandeling. 

Met BAT geassocieerde emissiewaarden voor 

_olielkoolw_Ilter_s.toJ:f~~-ver\'Jijd~~in_g_J~: ___ . ___ __ 

Parameter 1 Concentratie (mgfl, 
I ___ --1 maandgemiddelde)_ 

Totaal koolwaterstoffen ! 0,05 - 1,5 

BZVs : 2-20 

CZV I 30-125 

Situatie Vopak Status 

Verontreinigd water zal worden afgevoerd NVT 

naar een erkende verwerker. 

"'""·------·---·--·-·--·----····---·-···--··· ·--~~- ·--·· ·· · · · -·· · - ··· ··-·· ··--··---- ----------·--- --· · ··~----

Anorganische zouten of zuren (ionen) 

Het is BAT om: 

• Beperken van anorganisch zout-/zuurgehalte in 

afvalwaterstromen met een negatief effect op het 

ontvangend oppervlaktewater. lndien nodig het 

voorkomen van lazing; 

• Beperken van het anorganisch zoutgehalte 

(voornamelijk chloride en sulfaat) door behandeling 

aan de bran indien dit schade of falen zou kunnen 

veroorzaken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie; 

• Kiezen van een behandel ingstechniek die het 

terugwinnen en hergebruiken van de behandelde 

verontreinigingen mogelijk maakt, indien di! 

haalbaar en geschikt is. Hierbij dient rekening te 

warden gehouden met cross-media effecten en de 

NVT NVT 

impac~ van de vervu ll/~9 . _____ .......... - ............ - .... -·-·-· ---.. -·- - ·-------- ... - ---------

Vervuilende stoffen die niet geschikt zij'n voor NVT NVT 

biologische behandelinglzuivering 

Het lozen van deze stoffen op biologische 

behandelinQsinslallaties dient te worden voorkomen. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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Tabel 3: Toetsing Vopak aan BAT Afgas- en afvalwaterbehandeling afgassectie 

§ BAT-aanpak Sltuatle Vopak Status 

BREF 

5.1 .1 Het is BAT voor procesge'integreerde maatregelen om: Deze zaken zullen warden Voldoet 

• Daar waar er sprake is van een keuze meegenomen in het procesontwerp. 

procesgel'ntegreerde maatregelen toe te passen; 

• Procesge'integreerde maatregelen bij voorkeur direct 

doorvoeren en uiterlijk wanneer de installatie grote 

wijzig ingen ondergaat;' 

• Te bepalen of het mogelijk is in het productieproces 

maatregelen te nemen om gasvormige emissies 

terug te dringen en deze indien haalbaar door te 

voeren; 

• Bij het plannen/ontwerpen van een nieuwe 

installaties alle opties voor vermindering aan de bron 

...... !~ -~~~~~9~_11.._ - . . ••• ••..•..•.•..•••••• . .•. --..• ·-·· ... ·-- - - - ------· ·· ·--· ·· ···----- -~ - · ·--- .......................... 
Het is BAT voor afgasverzamelsystemen om: De K1 en K2 tanks zullen warden Voldoet 

• De gasstroming zoveel mogelijk te minimaliseren voorzien van een lnwendig Drijvend 

door de emissiebron in te dammen; Dek (IDD) . Hierdoor zullen emissies tot 

• Explosierisico's voorkomen door een minimum warden beperkt. 

brandbaarheidsdetectoren daar waar het risico op 

een brandbaar/explosief mengsel significant is en/of Bij deklandingen van K1 en K2 

door het gasmengsel beneden 25% LEL door vloeistoffen zal een mobiele DVI 

toevoeging van inert gas; warden toegepast. Bij he! laden van 

• Geschikte apparatuur te installeren om ontsteking een schip zal de verdringingslucht 

van een gas-zuurstofmengsel te voorkomen of de warden afgevangen in een mobiele 

effecten te minimaliseren. DVI. 

Detectoren voor signalering van een 

explosieve atmosfeer zijn 

aandachtspunt in het Veiligheids 

Rapport (VR of VR") 

---
~ o:= 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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3.2 BREF Op- en overslag bulkgoederen 

De BREF Op- en overslag bulkgoederen (voluit Engelstalig: Reference Document on Best Available 

Techniques on Emissions from Storage) is definitief vastgesteld in juli 2006. 

In de BREF wordt voor de categorisering de volgende indeling aangehouden: 

1. opslag van vloeistoffen of vloeibare gassen met het oog op preventie en bestrijding van emissies: 

• en het treffen van algemene maatregelen; 

• die voor kunnen komen bij tanks onder normale condities; 

• ten gevolge van incidenten en calamiteiten; 

• die voor kunnen komen bij andere dan tankopslag, bijvoorbeeld opslag in emballage. 

2. overslag en handling van vloeistoffen en vloeibare gassen met het oog op preventie en bestrijding van 

emissies: 

• met betrekking tot algemene maatregelen; 

• door specifieke technieken voor leidingen. 

3. stofemissies van open en gesloten opslagen alsmede verpakte materialen; 

4. veiligheids- en risicomanagement; 

5. stofemissies ten gevolge van overslag en 'handling' van vaste stoffen. 

De toetsing van Vopak aan BAT technieken in de BREF Op- en overslag bulkgoederen is opgenomen in 

Tabel 4. 

BBT verantwoording Tenninal Vopak Eemshaven 
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Tabel 4: Toetsing Vopak aan BAT Op- en overslag bulkgoederen 

§ BAT.aanpak Sltuatle Vopak Status 

BREF 

5. 1.1. • Algemene principes ter voorkoming en reductie van Bij het ontwerp van de tanks zal voldoet 

5.1.1.1e emissies rekening worden gehouden met de 

Tankdesign eigenschappen het medium. 

Het is BBT om rekening te houden met: 

• de chemische en fysische eigenschappen van de stof De vulling van de tanks is door een 

die opgeslagen moet worden operator digitaal le volgen en de 

• hoe de tank bedreven moet warden, de tanks zijn voorzien van een 

instrumentatie en de bemensing; overvulbeveiliging . Op alle tanks zit 

• hoe de operators gernformeerd zijn over afwijkende een elektronische overvulbeveiliging 

procescondities; zodat de transportpomp af slaat. 

• hoe de opslag is beschermd tegen afwijkingen van de 

normale procescondities (veiligheidsinstructies, Verder is een calamiteitenplan 

interlock systemen, drukontlasting kleppen, aanwezig waarin staat hoe 

lekdetectie, containment, enz); gehandeld dient te warden bij brand. 

• welke apparatuur en materialen toegepast moeten 

word en; 

• het opstellen van een inspectie en onderhoudsplan 

en hoe deze vergemakkelijkt kunnen warden; 

• hoe omgegaan moet worden met noodsituaties 

(afstanden tot de tank, preparatieve en curatieve 

maatregelen, afspraken met de brandweer e.d.). 

-- - --
/nspectie en onderhoud Er zal een preventief voldoet 

• het is BBT om een hulpmiddel te gebruiken voor het onderhoudsplan warden opgesteld 

vaststellen van een proactief onderhoudsplan dat dat gebaseerd is op risico-

mede gebaseerd kan zijn op risico-inschatting; inschatting. 

• inspectie werkzaamheden onderscheiden naar: De tanks zullen regelmatig intern en 

routine inspecties, externe inspeclie voor in bedrijf extern warden gernspecteerd. 

zijnde tanks, interne inspectie voor uit bedrijf zijnde 

tanks __ 
-- -----

Locatie en lay-out Alie atmosferische tanks zijn op voldoet 

Bij de situering van nieuwe tanks moet rekening warden maaiveld niveau gesitueerd. 

gehouden met de omgeving en de lay-out: 

• Atmosferische tanks kunnen het beste op maaiveld 

warden geplaatst. Voor tanks met brandbare en/of 

vluchtige stoffen kan ook ondergronds plaatsing 

warden overwogen. Voor vloeibare gemaakte gassen 

kunnen ondergrondse of ingeterpte opslagtanks 

. <:J.\f~~g~11 ~"l_O.r_~~.!}: __ -- -

- - BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 
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Tankk/eur De tanks zijn voorzien van 

De tankkleur dient zo te zijn dat 70% van de ingestraalde reflecterende isolatie of zijn wit van 

energie word! gereflecteerd. Tanks die vluchtige stoffen kleur. Waardoor de energie van de 

bevatten mogen uitgevoerd zijn met een aparte zon zo veel mogelijk word! 

voldoet 

~Eherm ing !~9-~~ de zon'----------- _ _ ___ _ g~e_re_f_le_c_te_e_rd_. ________ __ 
1 
______ 

1 

5.1.1.2 

Minima/isatie van emissies vanuit tankopslagen 

Het is BBT om emissies te verminderen van handling, 

overslag en opslag in tanks die een nadelig effect hebben 

op het milieu. Dit geld! alleen voor grote opslagen. 

---- ------···. ----~-

Monitoren van V/uchtige organische stoffen (VOS) 

Bij opslagen waar een substantiele emissie van VOS 

verwacht kan worden moeten deze gemonitord worden 

_C!9_ti .YC!Q .r.i::i~_t.i~g~Q .. ~f!-~~~~~~QiQ9_~~: 
Dedicated systems 

Houd tanks zoveel mogelijk gereserveerd voor een 

product 

Is niet toepasbaar voor opslagen van verschillende 

oroducten en korte termlin ooslaQ, 

Open toptanks 

In geval van emissies naar de lucht is het afdekken van 

een tank BBT met: 

een drijvende afdekking; 

• een flexibele of tentdoek afdekking; 

een vaste overkapping. 

Dit kan uitgevoerd warden in combinalie met een 

dampafzuig- en behandelingsinstallalie. 

Om te voorkomen dat regelmatig bezinksel uit tanks 

verwijderd moet worden is het BBT om de inhoud te 

mengen. 

Het is BBTom 

• vluchtige milieugevaarlijke stoffen af te zuigen en te 

behandelen 

• tanks kleiner dan 50 m3 te voorzien van een 

drukontlastingsklep 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

De top van de tanks voor opslag van voldoet 

K3 vloeistoffen zullen warden 

opgelijnd naar een schoorsteen 

waardoor de emissie van geur, die 

optreed bij verlading en handling, 

word! ge.emitteerd ~J.~J.r.!1.~C!Lz:C!l. ;<:ij~_· _ 

Dit word! meegenomen in he! 

procesontwerp. 

De tanks zijn zoveel mogelijk 

gereserveerd voor een type product. 

De K1 tanks zullen worden voorzien 

van een lnwendig Drijvend Dek 

(IDD). Hierdoor zullen emissies tot 

een minimum worden beperkt. 

Het koepeldak is zodanig op de 

tankwand bevestigd dat op diverse 

plaatsen ruimte tussen de tankwand 

en het koepeldak overblijft, waardoor 

de tank vrij kan ademen en daardoor 

atmosferisch is. Het koepeldak 

beschermt tegen regenwater, 

windturbulentie en zonnestraling en 

help! hierdoor mee aan de beperking 

van de emissie van VOS. 

De tanks worden voorzien van een 

circulatiesysteem ten behoeve van 

het homogeniseren. 

voldoet 

voldoet 

voldoet 
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Atmosferische horizontale tanks 

Toepassing van een dampbehandelingsinstal!atie is BBT 

voor tanks waarin is opgeslagen: vluchtige stoffen die 

toxisch zijn dan wel categorie CMR 1 en 2. 

het is BBT om: 

• vacuum kleppen conform sectie; 

• damo vasthoud en behandelinasinstallatie . 

NVT NVT 

- ---

5.1.1.3 

Opslag onder druk 

Onder normale omstandigheden is emissie alleen mogelij k 

door draining. 

BBT is om een gesloten drain systeem toe te passen 

eventueel aanaesloten oo de damobehandelinasfnstallat!e 

Ondergrondse en ingeterpte tanks 

Toepassing op ontvlambare stoffen . 

Het is BBT om: 

• vacuum kieppen conform sectie; 

• damp vaslhoud en behandel in.asinstaliatle. 

veiligheidsmanagement systeem 

Het is BBT om een veiligheidsmanagement systeem le 

hebben. De hiervoor aangewezen bedrijven moeten een 

veiligheidsrapport opstellen (Nederland: BRZO). 

Het detailniveau is afhankelijk van : 

• de eigenschappen en hoeveelheden stoffen die zijn 

opgeslagen; 

• situering van de opslagen op het eigen terrein 

~1~."-'.'~de j~I) Qgj_~h!~-~?.I) Q~~d-~--

Operationete procedures en training 

Het is BBT om organisatorische maatregelen te treffen en 

werknemers te voorzien van instructies en he! uitvoeren 

---~- Y~il_q~f.~l)_il)g~_r:i : _______ _ _ 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

NVT 

NVT 

Vopak zal een 

veiligheidsmanagement systeem 

(VBS) invoeren. 

NVT 

NVT 

voldoet 

Vopak zal organ isatorische voldoet 

maatregelen nemen en werknemers 

voorzien van instructies. 

-

-
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Lekken ten gevolge van corrosie en erosie 

Het is BBT om le corrosie te voorkomen door: 

• het juiste constructiemateriaal te kiezen; 

• goede constructie methodieken uit te voeren; 

• te voorkomen dat grand- en/of hemelwater in een 

tank kan doordringen en er zorg voor te dragen dat 

opgehoopt water afgevoerd word! uit een tank; 

zonodig drainage uit te voeren om hemelwater af te 

voeren; 

• wanneer nodig corrosie inhibitors toe te voegen of 

kathodische bescherming toe te passen. 

Het is BBT om voor ondergrondse tanks toe te passen 

• een corrosie resistente coating; 

• een beschermingslaag dan wel kathodische 

-- -- Q~~h~~~ri_g_t.9~. !~-P.~-~!;.~_r:i, _ __ _ ------1 
Metaal moeheid 

He! is BBT om: 

• na laswerkzaamheden een hittebehandeling toe te 

passen om metaal stress te bestrijden; 

• een inspectie uit le voeren op basis van risico-

inschattin . 

Bij de bouw van het tankenpark zal 

gebruik warden gemaakt van 'good 

engineering practise' . De bund 

waarin de tanks staan zal een eigen 

afvoer van hemelwater krijgen. 

Onderhoud en constructie warden 

uitgevoerd door professioneel 

personeel. 

voldoet 

voldoet 

Operationele procedure en instrumentatie om overvulling 

te voorkomen 

De tanks zullen warden voorzien van voldoet 

Het is BBT om; 

• instrumentatie toe te passen die bewaakt op hoog 

niveau, hoge druk alsmede kleppen die reageren op 

over- of onderdruk; 

elektronische vullinggraad meters en 

overvul beveiligingen. 

• goede instructies voor medewerkers die toegepast 

warden . ----------j-- ---
lnstrumentatie en automatisering om lekken te detecteren 

Het is BBT om: 

De tanks zullen warden opgesteld in voldoet 

lekdetectie toe te passen op opslagtanks die 

vloeistoffen bevatten die de bodem kunnen 

verontreini en. 

bodembeschermende maatregelen 

He! is BBT om: 

Dusdanige bodembeschermende maatregelen toe te 

een vloeistofdichte bund. 

Voor de inrichting is een 

bodemrisicoanalyse uitgevoerd (zie 

bijlage 21 MER). Hierin staan de 

passen dater sprake is van een verwaarloosbaar fysieke en organisatorische 

bodemrisico in de gevallen dater een potentiele maatregelen opgesomd om te 

bodemverontreiniging op kan treden. In sommige gevallen komen tot een verwaarloosbaar 

is een aanvaardbaar bodemrisico voldoende . bodemrisico voor deze inrichting. 

-- -----

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

voldoet 



Tebodln Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 104330218 

Revisie: 0 

TE BODIN Datum: 3 juli 2009 

Pagina: 22 van 28 Consul tants & Enginee rs 

5.1.2 

Het is BBT om voor bovengrondse tanks (met 

milieugevaarlijke stoffen) een extra barriere (containment) 

aan te leggen. 

Het is BBT om: 

• onder nieuwe enkelwandige tanks een 

ondoordringbare bescherming aan te leggen. 

Het is BBT om: 

• ondergrondse tanks le voorzien van een dubbele 

wand met lekdetectie. - -- - - - -- --- - -- -
Het is BBT om: 

• opslagen voor milieugevaarlijke stoffen te voorzien 

van een full containment. 

Opslag van gevaarlijke vaste stoffen in embal/age 

Veiligheids en risicomanagement 

Bedrijven die vallen onder de Seveso II richtlijn (verankerd 

in de Wm door middel van de BRZO) zijn verplicht om 

preventieve maatregelen te treffen alsmede de gevolgen 

van calam iteuze emissies te beperken. 

Het is BBT om: 

• een veiligheidsmanagement systeem toe te passen 

• een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is 

voor het beheer van het bedrijf I de opslag. 

• die persoon te trainen en de andere medewerkers te 

informeren inzake het risico van aanwezige 

gevaarlijke stoffen. 

• een opslaggebouw toe te passen. In het geval dat 

minder dan 2.500 kg/I opgeslagen moet warden kan 

__ QQ.~ '{_O_()gi_e.f! "!'OrEJen in een op_~lagruimtec - ----- - · 

Separatie en segregatie 

Het is BBT om: 

met de situering en inrichting van opslagen rekening 

Alie tanks zullen warden opgesteld 

in een bund. Alie tanks krijgen de 

benodigde leiding-aansluitingen, 

blusmiddelen, bodembe

schermende voorzieningen , 

bodemlekdetectie en dergelijke en 

warden ontworpen en gebouwd 

conform PGS 29 en de BoBo-

r)cht)]_r:i, C>n..cje.r_cj~_e.1. ~a.~ q~-~.13-~, __ __ _ 
De bund van het tankenpark heeft 

een opvangcapaciteit van minimaal 

110% van de arootste tank. 

Vopak is BRZO plichtig en heeft 

daarom een veiligheid 

managementsysteem (VBS). 

De bund kan, afhankelijk van de 

hoeveelheid lekgeraakte tanks, 

bluswater opvangen. De 

te houden met niet verenigbare stoffen, de omgeving hemelwaterafvoer van de bund kan 

en ontstekingsbronnen. Zonodig moet voorzien afgesloten warden. 

warden in brandwerende voorzieningen. 

• voorz ieningen te treffen voor de opvang van product 

en/of bluswater. De opvangcapaciteit meet van geval 

tot geval bezien warden. 

• voor bluswater een vloe istofdichte voorziening te 

treffen 

• adequate brandpreventieve en preparatieve 

maatregelen te treffen . De aard en omvang moet van 

geval tot geval bezien warden . 

• in bepaalde aevallen ontsteking te voorkomen. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

-
voldoet 

voldoet 

voldoet 

voldoet 
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5.1.3 Bassins en lagunes 

Wanneer bassins en lagunes warden toegepast voor 

vloeistoffen met substantiele luchtemissies dan is het BBT 

om deze af le dekken. 

Wanneer stoffen warden opgeslagen, die een 

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, is een 

ondoordrinobare onderlaao no.dio. 

5.1.4 Atmosferische ovslaaen uifaegraven in de aarde 

5.1.5 Opstaaen uitaearaven In de aarde onder druk 

5.1.6 Onderarondse ovs/aaen in zoutmijnen 

5.1.7 Drijvende opslagen 

Een drlivende ooslao is niet BBT. 

5.2 • Overslag en handling van vloeistoffen en vloeibaar 

5.2.1 gemaakte gassen 

Algemene principes 

Het is BBT om: 

• onderhoudsplannen op te stellen om op basis van 

een risico-afweging 

• voor grate opslagen, afhankelijk van de opgeslagen 

materialen, lekdetectie toe te passen met een 

bijbehorend onderhoudsprogramma 

• emissies van opslagen te reduceren 

• een veiligheids management systeem te hebben om 

incidenten en calamiteiten te voorkomen 

• organisatorische maatregelen te treffen en te doen 

uitvoeren , personeel te trainen en instrueren ten 

behoeve van een veilige en verantwoordelijke 

bedriifsvoerino 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

NVf NVf 

NVf NVf 

NVf NVf 

NVf NVf 

NVf NVf 

Er zal een onderhoudsplan voldoet 

opgesteld warden op basis van 

risico-inschatting . 

Een bedrijfsnoodplan zal opgesteld 

warden. 

Personeel zal warden gernstrueerd. 
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5.2 .2 Overwegingen ten aanzien van overslag en handling 

5.2.2.1 Pijpleidingen 

He! is BBT om: 

• in nieuwe situaties leidingwerk zoveel mogelijk 

bovengronds aan te leggen met zo min mogelijk 

flenzen 

• om voor bestaand ondergronds leidingwerk een 

onderhoudsplan te maken gebaseerd op risico-

afweg ingen 

• om zoveel mogelijk flenzen te vervangen door 

gelaste verbindingen binnen de operationele 

mogelijkheden. 

• Voor geboute flensverbindingen zijn diverse BBT's 

van toepassing 

• corrosie door mediate voorkomen door selectie van 

juiste pijpmaterialen; 

• goed constructie methodieken te gebruiken; 

• preventief onderhoud toe te passen; 

• indien mogelijk corrosie inhibitors toe te passen of 

coatings_ 

• Voor bepaalde leidingmaterialen corrosie aan de 

builenzlide le voorkomen door een coating. 

5,2.2.2 Dampbehande/ing 

Het is BBT om: 

• dampretour of dampbehandelingssystemen toe te 

passen bij de overslag van vluchtige stoffen. De 

toepassing is afhankelijk van de aard van de stof en 

he! dampvolume. 

5.2.2.3 Afstuiters 

Het is BBT om: 

• afsluiters te kiezen op basis van de ju iste constructie 

en afdichtingsmaterialen afhankelijk van de 

toepassing; 

• klepstandmelders toe te passen op afsluiters die 

proceskritisch zijn; 

• roterende kleppen of variabele pompen toe te passen 

in plaats van schuifafsluiters; 

• bij milieugevaarlijke stoffen afsluiters toe te passen 

met membraan, ba lg of dubbele afdichting ; 

• de afvoer van ont!astingskleppen af te voeren naar 

de productopvang of een 

dampbehandellngssysteem. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

In de engineeringfase zal rekening voldoet 

worden gehouden met deze 

aspecten_ 

Leidingwerk zal zoveel mogelijk 

bovengronds aangelegd warden . 

Een gedeelte van het leidingwerk 

tussen jetty en terminal zal 

ondergronds warden gelegd. Dit 

leidingwerk zal in de leidingstraat 

van Groningen Seaports warden 

gelegd. Oak he! ondergrondse deel 

van het leidingtrace zal voldoen aan 

de NRB. Een gedeelte van he! 

leidingtrace ondergronds aanleggen 

is de meest veilige oplossing. 

De leidingen zullen, waar nodig, 

gecoat warden . 

De opslagterminal is een voldoet 

zogenaamde strategische 

opslagterminaL Bij deklandingen van 

K1 en K2 vloeistoffen zal gebruik 

warden gemaakt van een mobiele 

DVL Bij he! laden van een schip zal 

de verdring ingslucht warden 

afgevangen in een mobiele DVI. 

Onderdeel van het procesontwerp voldoet 
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5.2.2.4 Pompen en compressoren 

lnstaflering en onderhoud aan pompen en compressoren 

Het is BBT om: 

• de pomp of compressor goed te bevestigen op de 

ondergrond of frame; 

• om het leidingwerk goed te bevestigen aan de 

pomp/compressor; 

• om de zuigleidingen goed te ontwerpen om de 

hydraulische weerstand te minimaliseren; 

• om de draaiende onderdelen goed uit te lijnen; 

• om de buitenzijde van de pomp of compressor goed 

af te werken met schilderwerk; 

• de apparatuur te bedrijven binnen de grenzen 

aangegeven in het handleiding; 

• de zuigweerstand mag niet meer zijn dan het bereik 

van de pomp/compressor; 

• regelmatig toezicht en onderhoud gecombineerd met 

_ adequaat preventief en curatief onderhoud. -
Afdichlingen in pompen 

Het is BBT om: 

• te kiezen voor pompen met zonodig afdichtingen die 

lekvrij bedreven kunnen warden en die geschikt zijn 

voor de toepassing waarvoor ze warden ingezet. 

Afdichtingen in compressoren 

Het is BBT om: 

• voor compressoren die niet toxische gassen moeten 

transporteren le kiezen voor gas gesmeerde 

mechanische afdichtingen. 

• voor compressoren die toxische gassen moeten 

transporteren te kiezen voor dubbele afdichtingen en 

aan de proceszijde purge gas toe te passen. 

• In geval van zeer hoge drukken is het BBT om een 

___ --~ Q_~_du~~l:ll.'!f~i~~!L~9.!l.Y.~!E:l.E:lT!1 .. \~ kieze n. ·-----· 
Bemonsteringsappendages 

Het is BBT om: 

Wanneer vluchtige producten bemonsterd moeten warden 

een monsterretour systemen toe te passen of naald- dan 

wel kooelafsluilers toe te passen 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

Onderdeel van het procesontwerp voldoet 

-- ---
Onderdeel van het procesontwerp voldoet 

---- --
Onderdeel van het procesontwerp voldoet 
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5.3 Opslag van vaste stoffen 

5.3.1 Open ops/agen 

Het is BBT om: 

• zoveel mogelijk afgesloten opslagen toe te passen 

zoals silo's, bunkers, containers enz om verwaaiing 

of stofhinder zoveel mogelijk te voorkomen. 

• In geval van zeer grote hoeveelheden is open opslag 

soms de enige mogelijkheid (bv kolen of gips). 

• Het is BBT om in deze gevallen regelmatig de opslag 

te inspecteren en bevochtiging toe te passen als 

stofhinder plaats vindt en/of verwacht kan worden. 

Het is BBT om voor langdurige grote open opslagen de 

volgende maatregelen toe te passen: 

• bevochtiging van het oppervlakte met hulpstotfen die 

stof binden 

• afdekken met zeilen 

• het laten klonteren van de toplaag van vast stof 

opslagen 

• het laten begroeien van de toplaag van vast stof 

opslagen 

Het is BBT om voor kortdurende grote open opslagen de 

volgende maatregelen toe te passen: 

• bevochtiging van het oppervlakte met hulpstoffen die 

stof binden 

• bevochtigen van het oppervlakte met water 

• afdekken met zeilen 

Het is BBT om additionele maatregelen te treffen voor 

lange en korte tenmijn grote open opslagen om stof 

emissie te voorkomen 

• de richting van de hopen moeten overeenkomen met 

de overheersende wind ter plaatse; 

• voorzieningen om de wind te breken (beplanting, 

hekken) 

• het aantal hopen te minimaliseren om zodoende het 

contact oppervlakte met de wind te minlmaliseren; 

• gebruik keenmuren/wanden die zodanig gesitueerd 

zijn dat de wind wordt gebroken en aan de andere 

kant gebruikt kunnen warden om de bulkgoederen 

teaen op te slaan 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

NVT NVT 
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5.3.2 Gesloten ops/agen 

Het is BBT om: 

zoveel mogelijk afgesloten opslagen toe te passen zoals 

silo's, bunkers, containers. Wanneer een gesloten opslag 

niet mogelijk dan kan een loods een alternatief zijn. 

BBT voor silo's is een dusdanig ontwerp en aanleg dat de 

silo voldoende stabiliteit heeft en niet kan bezwijken. 

Het is BBT voor loodsen om een goed ontworpen 

ventilatie te hebben, filter systemen en de deuren zoveel 

mogelijk gesloten te houden. 

Het is BBT om stofbestrijding toe te passen met een 

emissie van 1-10 mg/m3 afhankelijk van de eigenschappen 

van het opgeslagen materiaal. Het type stofbestrijding 

moet van geval tot geval bezien warden. 

Het is BBT om explosie bestendige silo's toe te passen die 

organische materialen kunnen bevatten, Dergelijke silo's 

moeten voorzien zijn met een snelsluitende 

drukontlastingsklep om te voorkomen dat zuurstof de silo 

binnenkomt. 

5.3.3 Ops/aa van aevaar/ijke vaste stoffen in emballaae 

5.3.4 Voorkomen met incidenten en zware ongeval/en. 

Vei/igheids en risicomanagement 

Bedrijven die vallen onder de Seveso II richtlijn (verankerd 

in de Wm door middel van de BRZO) zijn verplicht om 

preventieve maatregelen te treffen alsmede de gevolgen 

van calamiteuze emissies te beperken. 

Di! is ook vereist voor bedrijven die grate hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen opslaan in magazijn stellingen. 

Het is BBT om: 

• een veiligheidsmanagement systeem toe te passen . 

He! detail niveau is afhankelijk van de hoeveelheden 

en aard van de opgeslagen stoffen en de situering. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

NVT NVT 

Zie 5.1.2 NVT 
Vopak val! onder de Seveso II voldoet 

richtlijn, zodoende dient zij te 

beschikken over een 

Veiligheidsmanagement systeem 

(VBS). 
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5.4 Overslag en handling van vaste stoffen 

5.4 .1 A/gemene benadering om stofemissies te vermindaren 

Het is BBT om: 

• voor de overslag van stofgevoelige materialen bij 

buiten opslagen rekening te houden met de wind . 

• de transportafstanden te minimaliseren en continu 

transport (bv transportbanden) toe te passen in 

plaats van discontinue transport. 

• in geval van gebruik van shovels, de valhoogte te 

beperken. 

• de snelheid van voertuigen zodanig laag te houden 

dat stofemissie zoveel mogelijk word! voorkomen. 

• in geval van permanente situatles, zoveel mogelijk 

verharde wegen toe te passen. 

• verharde wegen schoon te maken . 

• banden van transportmiddelen schoon te maken . 

• stofgevoelige materialen te bevochtigen als de 

omstandigheden alsmede de wateremissies dat 

toelaten. 

• voor laad/losactiviteiten de valsnelheid en valhoogte 

zoveel mogelijk te beperken. 

BBT verantwoording Terminal Vopak Eemshaven 

NVT NVT 
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1 lnleiding 

1.1 Algemeen 

Tebodin B.V. 

Ordernummer: 38029.00 
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Datum: 01 juli 2009 

t'agina : q van ::iu 

In het kader van het MER en de vergunningaanvraag Wet milieubeheer voor de lagedoorzetterminal van Vopak 

voor de opslag van aardolie(producten) in de Eemshaven is deze variantenstudie voor de opslagtanks 

uitgevoerd. 

Koninklijke Vopak N.V. is werelds grootste onafhankelijke terminal operator. In Nederland is Vopak actief op 

meerdere locaties. Recent is een aanvraag ingediend voor het real iseren van een terminal in Amsterdam. Bij 

deze vergunningaanvraagprocedure is een discussie ontstaan over de toepassing van BBT voor de 

grootschalige opslag van olieproducten. Deze discussie spitste zich toe op de omvang van de VOS-emissies in 

relatie tot de overige aspecten als veiligheid, operabiliteit en kosten. Vopak heeft voor deze vergunningaanvraag 

procedure een uitgebreide variantenstudie gedaan. Op verzoek van de provincie Groningen is een vergelijkbare 

studie opgezet voor de voorgenomen lagedoorzetterminal van Vopak in de Eemshaven. 

In deze studie zijn naast de voorgenomen activiteit de technische varianten beschreven waarbij ingegaan wordt 

op de gevolgen voor veiligheid, milieuaspecten, operabiliteit en kosten . Vervolgens wordt het beoordelingskader 

geschetst waarin de afweging plaatsvindt liaar milieuvriendelijkheid en BBT. Normen en eisen, waaronder die 

met betrekking tot Best Beschikbare Technieken (verder: BBT) zijn de basis voor de beoordeling van de 

voorgenomen activiteit en de alternatieven dan wel varianten die leiden tot het MMA. 

1.2 Dael van de studie 

Het doel van deze studie is om de varianten voor de reductie van VOS-emissies van de lagedoorzetterminal te 

beschouwen, integraal af te wegen en op basis hiervan een voorkeursalternatief te formuleren. 
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2 Opzet van de variantenstudie 

2.1 lnleiding 

Deze variantenstudie is uitgevoerd voor de technische varianten, die directe gevolgen hebben voor de emissies 

naar de lucht. Bij het beschouwen van de technische varianten spelen een aantal aspecten en criteria een 

belangrijke rol. Vopak heeft gemerkt dat in discussies vaak een goede integrale afweging ontbreekt. Vandaar dat 

in deze variantenstudie getracht is het integrale afwegingskader zo volledig mogelijk en helder te presenteren. 

De volgende aspecten en criteria zijn bij de afweging van de technische varianten doorslaggevend: 

• Veillgheid 
• Arbeidsveiligheid 

Werken aan arbeidsveiligheid is noodzakelijk. Veiligheid op het werk is een gedeeld belang van 

werknemers en werkgevers. Vopak onderschrijft dit volledig. Alleen een bedrijf dat inzicht heeft in 

mogelijke arbeidsrisico's, kan deze adequaat aanpakken. Bij de beoordeling van de 

arbeidsveiligheid binnen de diverse varianten speelt vooral een rol in hoeverre de medewerkers 

handelingen moeten verrichten aan de systemen om de werkzaamheden te laten plaatsvinden en 

te onderhouden. 

• Externe veiligheid 

• Milieu 

Ten aanzien van dit aspect is gekeken naar de mogelijke invloed van de varianten op het 

risicoaspect van de voorgenomen activiteit. Daarbij valt te denken aan de toename van de faalkans 

van de opslagtank door het installeren van equipement en het uitvoeren van meer handelingen, 

welke van invloed kan zijn op de integriteit van de opslagtank. 

• Luchtemissies direct/indirect 
De directe luchtemissies treden op bij op- en overslag van de olieproducten in de opslagtanks door 

uitpompverliezen, uitdampingverliezen en uitdrijvingverliezen, daarnaast zijn VOS-emissies te 

verwachten bij het laden van een schip uit de opslagtanks. Alie bronnen van VOS-emissies zijn oak 

bronnen van geur. Deze emissies kunnen geurhinder veroorzaken. Naast directe luchtemissies 

kunnen ook indirecte em1ss1es optreden als gevolg van het gebruik van een 

dampverwerkingsinstallatie (verder: DVI). Bijvoorbeeld bij het verbranden van VOS-dampen in een 

RTO (Regeneratieve Thermische Oxidatie) of een MFO (Metal Fibre Oxidizer) wordt (propaan)gas 

bijgestookt. Het verbranden van (propaan)gas en de VOS-dampen veroorzaakt 

verbrandingsemissies (C02, NO,, SO,). De VOS-dampen kunnen oak warden verwijderd met een 

actief kool installatie, waarbij geen gas hoeft te warden bijgestookt. 

lndirecte luchtemissies treden op bij gebruik van elektriciteit voor een DVI, zijnde C02, en NO •. 

Voor de mogelijke varianten zijn de emissies beschouwd in relatie tot de voorgenomen activiteit. 
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Geluid 

Verschillende geluidsbronnen als de pompen op het pompplateau, de pompen op de zeeschepen 

en de lichters maar ook de stripperpompen en de mobiele bronnen als vrachtwagens en 

personenauto's dragen bij aan de geluidsbelasting op de omgeving. Bij varianten warden extra 

geluidbronnen gerntroduceerd als bijvoorbeeld een DVI. Voor de varianten zijn de geluidsaspecten 

ge"inventariseerd en beoordeeld. 

• Energie 

Voor de voorgenomen activiteit wordt het energieverbruik bepaald door het ge·installeerde 

vermogen van apparatuur als pompen en ventilatoren en het (propaan)gasverbruik. Maatregelen 

om de VOS-emissies te reduceren kunnen leiden tot energiegebruik. Energiegebruik en daaraan 

gekoppeld de directe C02, NOx -emissie (bijvoorbeeld als gevolg van bijstoken bij gebruik van een 

RTO of MFO) en de indirecte C02, NOx -emissie (als gevolg van elektriciteitsverbruik van een DVI) 

zijn meegenomen in de integrale beoordeling. 

• Afval 

De belangrijkste afvalstoffen die tijdens de gebruiksfase van de voorgenomen activiteit vrijkornen 

zijn onder meer restanten die ontstaan bij reiniging van de tanks en pijpleidingen. De hoeveelheid 

vrijkomend afval in de operationele fase is wisselend en afhankelijk van de benodigde 

onderhoudswerkzaamheden. Maatregelen om de VOS-emissies te reduceren kunnen leiden tot 

andere afvalstromen, bijvoorbeeld verzadigde koolfilters. 

• Operabilitelt 

• Operatie 

De operatie van een inrichting omvat alle handelingen die nodig zijn om de strategische opslag op 

de lage doorzetterminal mogelijk te maken. Voor de voorgenomen activiteit en voor de varianten 

zijn belangrijke aspecten hierin ondermeer het tijdsbeslag van de handelingen, de 

automatiseringsgraad en de flexibiliteit van de bedrijfsvoering. 

• Onderhoudswerkzaamheden 

Onderhoudswerkzaamheden hebben een direct verband met enerzijds de operatie maar anderzijds 

ook veiligheid en kosten. De noodzaak tot onderhoud ligt voor de voorgenomen activiteit en de 

alternatieven bij voorkeur zo laag mogelijk. 

• Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid van een installatie wordt gekenmerkt door de mate van storingsgevoeligheid. Ook 

productkwaliteit, mogelijkheid van vermenging, is een belangrijk criterium voor het aspect 

betrouwbaarheid. 
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• Kosten 
• lnvestering 

De investeringskosten omvatten voor de varianten ook de kosten voor de emissiereducerende 

maatregelen. Hoewel voor alle commerciele bedrijven investeringskosten een factor is in het 

afwegingsproces zal dit voor Vopak niet de doorslaggevende factor zijn . Vopak is een 

gerenommeerd internationaal bedrijf en heeft een solide naam met een hoge interne standaard op 

het gebied van veiligheid en milieu. 

• Operationele kosten 
Onder de operationele kosten worden onder meer verstaan de kapitaalslasten de vaste kosten als 

onderhoud en operators (fte's) en de variabele kosten als energie en afvalverwerking. Voor elke 

variant zijn deze kosten ook berekend. De operationele kosten worden bij voorkeur zo laag mogelijk 

gehouden zonder in te leveren op bijvoorbeeld de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud. 

2.2 Randvoorwaarden 

De varianten worden getoetst en beoordeeld aan de volgende randvoorwaarden. 

• Veiligheld 
De variant mag geen vergroting van de veiligheidsrisico's met zich mee brengen ten opzichte van de VA, voor 

zowel de medewerkers van Vopak op de terminal als voor de omgeving. Waar mogelijk kiest Vopak voor 

technieken die intrinsiek veilig zijn, dat wil zeggen: in zichzelf veilig zijn. 

• Milieu 
De variant moet in een integrale beschouwing van de milieuaspecten beter scoren dan de voorgenomen 

activiteit. Het verschuiven van emissies van lucht naar andere milieuaspecten als geluid en energie moet binnen 

de beschikbare milieuruimte voor de terminal mogelijk zijn 

• Operabiliteit 
De variant moet voor de medewerkers op de terminal in de dagelijkse praktijk uitvoerbaar zijn. De varianten die 

aantoonbaar in het verleden grote operationele problemen of extra (veiligheids) risico's hebben opgeleverd bij de 

dagelijkse gang van zaken, zullen verder niet worden beschouwd. 

Bij dit aspect is de productkwaliteit ook een onderdeel. De betreffende variant mag de productkwaliteit niet 

aantasten. Vopak heeft in het verleden de ervaring op gedaan dat vervuilingen in het product kunnen leiden tot 

grote problemen en risico's, vooral voor de gebruikers van bijvoorbeeld vervuilde crude of dieselolie met K1 

dampen. 

• Kosten 
In een MER studie mogen de kosten geen hoofdredenen zijn dat een variant niet zal worden geTnstalleerd. 

Daarbij moet naar de mening van Vopak in ogenschouw worden genomen dat het hier wel om een lage 

doorzetterminal gaat. Bij het beoordelen is gebruik gemaakt van de BREF: "Cross media & Economics". 

Als uit deze studie blijkt dat de kosten van een variant zodag hoog zijn in relatie tot de geschatte milieuopbrengst 

en de terminal niet rendabel kan functioneren, zal deze als niet uitvoerbaar worden beschouwd. 
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2.3 Beoordelingskader 

Voor de aspecten veiligheid, milieu, operabiliteit en kosten wordt het onderstaande beoordelingskader gevolgd. 

• Veiligheid 
Voor de beoordeling van de veiligheid van de lage doorzetterminal wordt gekeken naar de toename risico door 

toedoen van de technische varianten. Het risico wordt gedefinieerd als de kans op brand en/of explosie. De kans 

is bepalend boven de effecten, omdat de inhoud van het dampsysteem in alle gevallen zorgt voor gelijke 

effecten. 

Dit is niet het geval wanneer er sprake is van de kans op domino-effecten waarbij de gehele of grate delen van 

de opslagterminal betrokken kunnen raken. Alie systemen die een grate kans op domino-effecten hebben 

warden niet meegenomen in de integrale beoordeling. 

• Milieu 
De mate van VOS-reductie wordt beoordeeld in relatie tot directe- en indirecte verbrandingsemissies met 

effecten op verzuring en klimaat. De reductie van VOS mag geen significante toename van geluidemissies en 

afvalproductie opleveren. 

• Operabiliteit 
De operabiliteit wordt beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid extra operationele- en 

onderhoudshandelingen. Daarnaast wordt de mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de systemen in 

ogenschouw genomen. 

• Kosten 
Varianten met lage marginale kosten scoren beter dan varianten met hoge marginale kosten. Voor de berekening 

van de kosteneffectiviteit is gebruik gemaakt van de methodiek zeals omschreven in de Nederlandse Emissie 

Richtlijn (paragraaf 4.13). Voor de volledigheid wordt hier nag gememoreerd dat de indicatieve referentiewaarde 

voor VOS-emissie conform de laatste versie van de NeR is gesteld op € 4,60 per kilogram vermeden emissie. 

Langs de lijnen van de NeR warden maatregelen getoetst die een gunstiger kosteneffectiviteit hebben dan de 

indicatieve referentiewaarde als gangbaar en in beginsel dus als redelijk beschouwd en omgekeerd leiden 

maatregelen met een ongunstigere kosteneffectiviteit tot de conclusie niet gangbaar en in beginsel onredelijk. 

Daarbij moet tevens in ogenschouw genomen warden of de marginale kosteneffectiviteit nag als redelijk 

beschouwd dient te warden. Varianten met "extreem" hoge kosten komen op basis van de BREF: "cross media 

en economics" te vervallen. 

2.4 Evaluatie 

Vopak tilt zwaar aan het aspect veiligheid dit is een belangrijk aspect bij alle afwegingen die Vopak maakt. Voor 

de Eemshaven heeft het beperken van het veiligheidrisico het voordeel dat eventuele vervolgschade voor de 

natuur door calamiteiten (brand) beperkt wordt. 

Gegeven de locatie in de Eemshaven is de impact op de natuur ten gevolge van luchtemissies en geluid zwaar 

wegend. VOS emissies als zodanig hebben geen directe (lokaal) impact op natuur, in tegenstelling tot de 

verbrandingsemissies. 
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Bij de beoordeling worden de hierboven genoemde randvoorwaarden gehanteerd. Per randvoorwaarde is een 

beoordeling gegeven, waarbij aan de varianten een score zijn toegekend. Er is gekozen voor een eenvoudige 

methodiek zonder wegingsfactoren, de zogenoemde ranking. Het principe van deze methodiek is dat de beste 

variant (of de VA) op plaats 1 komt en de slechtste op de laatste plaats. Als er varianten gelijk eindigen (ex 

aequo) wordt hetzelfde plaatsnummer toegekend, de daaropvolgende variant krijgt het daarvoor geldende 

plaatsnummer. 

Voorbeeld: van 4 deelnemers eindigen nummer 2 en 3 gelijk. De ranking wordt dan 1, 2, 

2 en 4. Deze methodiek leidt tot inzicht in de beste I slechtste variant per aspect. 
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3 Overwegingen voor het ontwerp van de terminal 

Vanuit de gedachte om een terminal te ontwerpen die voldoet aan alle veiligheidsaspecten in combinatie met de 

wens tot een zo laag mogelijke belasting op het milieu waaronder zo laag mogelijke VOS-emissies zijn de 

volgende technische elementen van de terminal beschouwd: 

• type tanks; 

• emissiereducerende technieken; 

• dampleiding systemen; 

• aansluiting op schepen; 

• stikstofinertisering. 

De combinatie van deze elementen leidt tot de samenstelling van een aantal systemen. 

3.1 Tanks 

Bij grootschalige opslag in 60.000 m3 tanks zijn de volgende hoofdtypen tanks te onderscheiden: 

• open tanks (tanks zonder dak); 

• atmosferische dome (koepeldak) tanks; 

• atmosferische vastdak tanks; 

• druk tanks. 

Een tank zonder dak ofwel een open tank is voor aardolieproducten geen BBT en is dus niet beschouwd. Zander 

aanvullende emissiereducerende maatregelen is alleen een druktank in het kader van de VOS-emissies BBT. Bij 

druktanks warden ademverliezen voorkomen. Deze variant is voor tanks van 60.000 m3 echter technisch moeilijk 

uitvoerbaar. Deze tank vraagt om een zeer zware fundatie en een grate wanddikte. Daarnaast is de 

overspanning van het dak moeilijk realiseerbaar. Ook vragen deze tanks andere technische effect- en 

schadebeperkende voorzieningen. Deze tanks warden voor grote volumes dan ook wereldwijd niet toegepast. 

Vandaar dat alleen atmosferische dome roof tanks en atmosferische vastdak tanks verder warden beschouwd. 

Afhankelijk van het product dat word! opgeslagen in de tanks zijn voor deze terminal twee type tanks 

voorgesteld: 

• Atmosferische dome tank: tank met een geodetisch (dome) dak waarbij er een ruimte tussen de tankwand 

en het dak is gelaten ten behoeve van ventilatie. 

• Atmosferische vastdak tank: tank met een geodetisch (dome) dak waarbij er geen ruimte tussen de 

tankwand en het dak is gelaten. 

Voor de constructie van de dome word! bij voorkeur aluminium gebruikt. 

3.2 Emissiereducerende technieken 

Door de keuze voor een atmosferische dome tank dan wel een atmosferische vastdak tank zijn 

emissiereducerende technieken noodzakelijk. De volgende technieken zijn toe te passen: 

• lnwendig drijvend dek (IDD): leidt tot een emissiereductie van meer dan 97,5%, omdat ademverliezen 

warden voorkomen. Deze techniek is intrinsiek milieuvriendelijk en ook veilig. Er komen geen of slechts 

zeer beperkt dampen vrij. 
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• Dampverwerking installatie: DVI (nageschakelde emissieverwerkingstechniek) 

Emissievernietiging door middel van een RTO (regeneratief thermische oxidatie), MFO (metal fibre 

oxidator) of een niet regenereerbaar actief koolfilter. Deze technieken hebben een hoog 

verwerkingsrendement (99,9%) en zijn robuust (ongevoelig voor storingen in samenstelling en externe 

factoren). Het verzadigde actief koolfilter moet afgevoerd warden als afvalstof. Deze technieken 

worden vooral toegepast op incidentele en/ of kleine stromen en als nageschakelde techniek om 

emissie-eisen te halen. Deze DVl's kunnen zowel mobiel als vast opgesteld gebruikt worden. 

Emissieterugwinning door middel van een actief koolfilter, membraanfilter of (cryo)condensatie : Het 

actief koolfilter is meer robuust, maar heeft als nadeel dater potentiele hotspots in de filters ontstaan. 

Het membraanfilter en de condensatie hebben als nadeel dat het twijfelachtig is of de emissie-eisen 

gehaald kunnen warden, waardoor er nog een actief koolfilter of RTO nageschakeld moet warden. 

Cryocondensatie heeft afhankelijk van de producten rendementen tussen de 50 en 100%. In de 

afgassen van ruwe olie zitten mogelijk stoffen die door crycondensatie niet worden gecondenseerd. 

Het betreft dan vooral de stankstoffen: zwavelwaterstof en mercaptanen. Omdat 50% van de 

opslagcapaciteit in ruwe olie is voorzien, is cryocondensatie geen geschikte techniek voor de lage 

doorzetterminal. Het actief koolfilter en de membraanfiltratie hebben een hoog rendement (99,5%). 

Deze DVl's kunnen alleen vast opgesteld gebruikt worden. 

Absorptie kan gebruikt warden voor het afvangen van VOS, maar is geen geschikte 

emissieverwerkingstechniek voor de reductie van VOS afkomstig van deze terminal. Het rendement 

van de absorptietechniek is laag, waardoor de emissie-eisen zonder extra nageschakelde actiefkool 

filter niet kunnen warden gehaald. 

3.3 Dampleidingsysteem 

Voor alle nageschakelde emissieverwerkingstechnieken als ook voor dampretour- en dampbalanssystemen moet 

een dampleidingsysteem warden aangelegd. 

lndien een dampleidingsysteem wordt toegepast zijn er een aantal mogelijkheden: 

• Per tank (dedicated) een dampretourleiding: dit is een methode om te voorkomen dat dampen van 

verschillende producten zich mengen en om zogenoemde domino-effecten te voorkomen; 

• Per tankput: de dampleidingen van de tanks zijn met elkaar verbonden en voeren de damp naar een 

decentrale verwerkingsunit per tankput. Dit is een methode om bij gelijke producten de te verwerken damp 

te minimaliseren. Zolang er een product per tankput wordt opgeslagen kan er geen productcontaminatie 

plaatsvinden; 

• Voor alle tanks van de terminal: volledig dampbalanssysteem of centrale verwerking. In het laatste geval 

wordt de investering in het aantal dampverwerkingunits geminimaliseerd, maar is er een grate kans op 

productcontaminatie en domino-effecten. 

3.4 Aansluiting op schepen 

Om de emissies bij het laden van de schepen te reduceren, zijn er de volgende opties: 

• Het aanleggen van een dampretourleiding tussen het tankenpark en de vingerpier, zodat de verdreven 

dampen warden teruggebracht naar de tanks of het schip; 

• Dampverwerking: de verdreven dampen uit de schepen warden verwerkt in een DVI die in de nabijheid 

van de vingerpier wordt geplaatst. 
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3.5 Stikstofinertisering 

lnertiseren van tanks i dampsystemen 

lndien een K1 product wordt opgeslagen zonder IDD zal de dampruimte boven de vloeistof veelal explosief zijn 

en is inertisering door middel van een stikstofdeken op de vloeistof gebruikelijk. 

Echter, inertiseren met stikstof vergt een groter operationeel drukbereik van de tanks (en dus duurdere tanks) en 

zal - voor deze grote opslagtanks - leiden tot een enorm stikstof verbruik van circa 315.000 kg stikstof (N2) per 

tank per jaar. lnertisering voor grotere tanks is daarom niet gebruikelijk. De oplossing ligt in dit geval altijd in het 

installeren van een drijvend dakidek (al dan niet inwendig). In de industrie komt het in Nederland slechts in 

uitzonderlijke gevallen voor dat je naast een 100 tevens inertiseert. Dit gebeurt niet voor de K1 producten die 

Vopak voornemens is op te slaan en voor dergelijke grote tanks. 

Gezien de tankgrootte en product is stikstofinertisering niet gebruikelijk en vanwege het verbruik niet gewenst en 

wordt daarom niet gezien als een geschikte variant voor deze terminal en is verder niet beschouwd. 

lnertiseren van leidingen 

Het is gebruikelijk om voor K1 vloeistoffen - voor zover transportleidingen niet gevuld blijven staan - de leidingen 

te piggen met stikstof of leeg te drukken met stikstof. De leidingen met K1 product tussen het pompplateau en de 

steiger worden door Vopak gepigd en volgezet met stikstof. 

Aangezien dit onderdeel uitmaakt van de voorgenomen activiteit, wordt deze variant niet verder beschouwd. 
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4 Voorgenomen activiteit en varianten 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk warden de voorgenomen activiteit en de varianten daarop beschreven. De voorgenomen 

activiteit en varianten zijn op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven systeemonderdelen verder uitgewerkt in 

complete systemen om de VOS-emissie te reduceren. 

4.2 Voorgenomen activiteit 

Vopak heeft het voornemen een nieuwe lagedoorzetterminal te realiseren in het westelijk deel van de 

Eemshaven voor met name de opslag van strategische voorraden vloeibare olieproducten. 

Een lagedoorzetterminal betekent dat de opgeslagen hoeveelheid product maximaal een keer per twee jaar 

wordt vervangen. Binnen de definitie van de lagedoorzetterminal wil Vopak kunnen varieren met de aan- en 

afvoer behoefte van individuele klanten. De opslag is in hoofdzaak bedoeld voor het beheer van de strategische 

voorraden voor verschillende overheden. Strategische voorraden vloeibare olieproducten zijn voorraden die 

alleen warden aangewend in geval van een (wereld)crisis. In verband met he! in de tijd veranderen van de 

productspecificaties en achteruitgang van de kwaliteit van het product moet de voorraad circa eens per vijf jaar 

warden vervangen. 

Het voornemen omvat een terrein van 55 ha zuidwestelijk gelegen van de Julianahaven. De maximale 

opslagcapaciteit olieproducten bedraagt 2.760.000 m3
, verdeeld over 46 tanks van 60.000 m3

. 

De olieproducten warden met zeeschepen aangevoerd en met zeeschepen en lichters en afgevoerd. De 

schepen leggen aan, aan een vingerpier in de Julianahaven. 

Voor het lossen van de lading is een losinstallatie aanwezig. De producten warden gelost middels pompen op de 

schepen via het manifold (plaats waar pompen en kleppen zijn opgesteld) en transportleidingen van circa twee 

kilometer lengte naar de tanks op de lage doorzetterminal. Het laden van de schepen geschiedt door middel van 

pompen en het manifold op de pompplateaus. Op de terminal zijn oak een controlegebouw en noodzakelijke 

voorzieningen als blussystemen aanwezig. 

Een lagedoorzetterminal is technisch niet geschikt voor hoge doorzetten, omdat hiervoor meerdere 

verlaadmogelijkheden, headers en leidingen nodig zijn. 

De olieproducten die onder meer kunnen warden opgeslagen zijn: ruwe olie (crude), gasolie, kerosine en 

benzine( componenten). 

Het uitgangspunt voor het MER en deze studie is de "worst-case" benadering. Oat wil zeggen dat voor het 

invullen van de milieueffecten de productcategorie met de hoogste milieubelasting wordt gehanteerd. Voor de 

luchtemissies wordt aangenomen dat 36 tanks gevuld warden met K1 producten en 1 O tanks met K3 producten. 

De voorgenomen activiteit voor opslag van K1 product is een atmosferische dome tank met intern drijvend dek 

(IDD) zonder nageschakelde techniek. Het IDD reduceert de emissies van verdamping van de opgeslagen 

vloeistof en de uitdrijving van damp die in een opslagtank kan ontstaan. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



11 
TE BODIN 
Consultants & Engineers 

Tebodin B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Oocumentnummer: 73300066 

Revisie:B 

Datum: 01 juli 2009 

agma: 14 van 6 

Het IDD is vooizien van een seal (afdichting), conform BBT. Het koepeldak voorkomt weersinvloeden, waardoor 

verdamping wordt tegengegaan en hemelwater niet kan inregenen. 

Het dek zal bij een laag niveau in de tanks op poten komen te staan of aan kabels hangen, om schade aan onder 

andere de afsluiters etc. te voorkomen. In die situatie ontstaat een verzadigde damp onder het dek, die bij het 

vullen van de tank met nieuw product uit de tank wordt gedrukt als verdringingslucht. Deze situatie wordt ook wel 

'daklanding' genoemd. Per tank komt er gemiddeld 1 dak\anding per 2 jaar voor. 

De voorgenomen activiteit voor de opslag van K3 product is een atmosferische vastdak tank. Dampen worden 

tijdens het vullen van de tanks en door weersinvloeden (temperatuur) via ontluchtingen geemitteerd. 

Bij het laden van schepen wordt damp die zich bevindt in het lege schip naar buiten gedrukt. De ontwikkeling van 

damp vindt vooral plaats in schepen waarmee K1 vloeistoffen worden vervoerd. Voor de belading van schepen 

die K1 vervoeren wordt daarom een dampverwerkingsinstallatie (DVI) gebruikt in de nabijheid van de vingerpier. 

Tabel 1: VOS-emissiebronnen van de voorgenomen activiteit 

Emissie Eenheld VA- Opslag VA- Opslag VA-Totale 

Benzine (K1) Diesel (K3) Terminal 

Dome !!lfil Vast dak zonder [J 

inwendig inwendig 

driivend dek driivend dek 

Dampverwerking Geen Li 

bij belading (DVI dampverwerking 

99%) bii belading 

Aantal tanks 36 10 46 

Ademverlies kg/jaar - 318 318 

Uitpompverlies kg/jaar 3,38 - 3 

Uitdamoinosverlies ko/iaar 359 - 359 

Verdriivinqsverlies operationele daklandingen kg/jaar 2.028 - 2.028 

Uitdrijvingsverlies onderhoudsdaklandinoen kg/jaar 0 - 0 

Verdriivinqsverlies kq/jaar - 1 1 

VOS-emissie per opslagtank kg/jaar 2.391 319 2.709 

VOS-emlssie ooslaatanks ka/iaar 86.064 3.187 89.250 

VOS-emissie beladingen zeeschepen kg/jaar 3.260 - 3.260 

VOS-emissie beladinoen lichters ko/iaar - 12 12 

VOS-emissie randaooaratuur ko/iaar 4.653 1.292 5.945 

VOS-emissie pim:ien kg/jaar 11.658 3 11.661 

VOS-emissie kg/jaar 105.635 4.494 110.128 
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EENHEID VA-OPSLAG VA-OPSLAG 
BENZINE (K1) DIESEL (K3) 

Dome met Vast dak zonder 

inwendig inwendig 

drijvend dek drijvend dek 

Dampverwerking Geen 

bij belading (DVI dampverwerking 

99%) bii beladino 

Benzeen emissie per opslagtank kg/jaar 5 . 
Benzeen emissie opslaatanks ka/jaar 180 . 

Benzeen emissie beladinoen zeeschepen ko/iaar 7 . 

Benzeen emissie beladinqen lichters kg/jaar . . 
Benzeen emissie randaooaratuur kg/jaar 12 -
Benzeen emissie piaaen ko/iaar 24 -
Benzeen emissie kg/jaar 223 -

4.3 Overzicht samengestelde systemen op basis van de VA en varianten 

De varianten op de voorgenomen activiteit kunnen in drie basisprincipes gevat worden: 

• reductie van VOS emissie van de gehele terminal (opslagtanks en schepen); 

• reductie van VOS emissie van het beladen van schepen; 

• reductie van VOS emissie van de opslagtanks. 

VA-
TOTA LE 

TERMINAL 
l-

I 

5 
180 

7 

0 
12 
24 

223 

Met de overwegingen uit hoofdstuk drie zijn voor de varianten en de voorgenomen activiteit diverse systemen 

samengesteld. Een systeem bestaat uit het geheel van: type tank, emissiereducerende techniek(en), 

leidingsysteem en aansluiting op de schepen. Voor de systemen die geschikt geacht worden voor deze 

specifieke terminal zijn voorlopige verkennende ontwerpen opgesteld, inclusief dimensionering, op basis 

waarvan inschattingen zijn gemaakt voor de aspecten: veiligheid, milieu, operabiliteit en kosten. 

Voor het bepalen van de te onderzoeken systemen, moet de specifieke situatie van de strategische opslag in de 

Eemshaven worden beschouwd. Dit houdt in dater rekening moet warden gehouden met: 

• tanks warden maximaal eens in de twee jaar geleegd en weer gevuld; 

• dit leidt tot maximaal twee keer een verlading van 18 K1 en 5 K3 tanks per jaar; 

• de afstand van steiger naar terminal bedraagt gemiddeld 2 km. 
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4.3.1 Reductie van VOS emissie van de gehele terminal (opslagtanks en schepen} 

De volgende varianten voor de gehele terminal zijn overwogen: 

• Dampbalanssysteem: Vastdak tank (stalen dome) aangesloten op centrale dampheader die alle tanks en 

het schip met elkaar verbindt. Overschotten aan damp warden in een centrale DVI verwerkt; 

• Dampretoursysteem: Vastdak tank (stalen dome) aangesloten op centrale dampleiding naar het schip. 

De verbinding wordt per individuele tank opgelijnd. Overschotten aan damp warden in een centrale DVI 

verwerkt. 

Dampbalanssysteem: 

Bij een volledig dampbalanssysteem staan alle tanks in verbinding met elkaar via een enkelvoudig 

leidingsysteem en met het lossende schip. De tanks zijn uitgerust met vacuOmdruk ventielen, een breekplaat en 

met drukmeters en drukalarmen voor onder- en overdruk. Door middel van ventilatoren en drukregelkleppen 

wordt de damp in het systeem gehouden en de damp naar het schip, de tank en/of de DVI gedrukt. Dit vereist 

tanks met vaste daken die een druk aan kunnen van ongeveer 50 mbarg overdruk. Hiervoor moet een 

dikwandige stalen tank met stalen dak toegepast warden 

De overmaat aan damp die ontstaat bij verlading wordt afgevoerd naar een DVI, die op het centrale 

leidingsysteem is aangesloten. 

Het leidingsysteem bestaat uit een leiding per tank naar een centrale leiding per tankput, die aansluit op een 

centrale leiding waarop alle tankputten, de schepen en de DVI staan aangesloten. Om ervoor te zorgen dat de 

dampen de goede kant op stromen en niet bij voorkeur naar de DVI gaan, is een complex kleppen -, meet- en 

regelsysteem nodig. Gezien de lange leidinglengtes dienen ventilatoren in het leidingwerk geplaatst te warden op 

verschillende plaatsen. Bij de dampretourleiding tussen het schip en het tankenpark is er kans op condensatie 

van dampen. Dit zal zich ophopen op laaggelegen plaatsen, bijvoorbeeld op leidinglocaties bij de zeewering en 

het spoor, waardoor het risico op vloeistofblokkade ontstaat. 

Alie dampaansluitingen zijn voorzien van flenzen, afsluiters en detonatiebeveiligingen bij de tanks, in de tankput 

en bij de aansluitingen op het centrale manifold. In deze variant zullen producten in contact komen met de 

dampen van andere producten, waardoor vervuiling zal optreden. 

Na verlading bevindt zich in de tank boven het IDD een explosieve atmosfeer. De dampen kunnen in de tank 

condenseren en zich op het IDD ophopen. Aangezien alle tanks met elkaar in verbinding staan is de kans op 

domino-effecten bij een calamiteit erg groat. 

Omdat de dampen die, in de dampruimte van de tanks belanden, op den duur toch behandeld moeten warden 

dient het systeem uitgelegd te worden voor thermische verdrijvingseffecten. Thermische verdrijving treedt op als 

de zon op de tanks schijnt. Deze stromen dienen ook via de DVI te warden verwerkt wat voor een gevulde tank 

rand de 3.000 m3th bedraagt. Het debiet wordt veroorzaakt door het uitzetten van de dampen in de tank; de 

dampconcentratie hierin is erg laag. Daar dit gelijktijdig zal plaatsvinden bij alle tanks zal het leidingwerk, de 

ventilatoren en de DVI voor een zeer grate capaciteit ge'installeerd dienen te warden. Per tankput komt er 18.000 

m3/h vrij en voor alle K1 tanks samen 108.000 m3/h. Voor het afvoeren van deze hoeveelheden dienen meerdere 

grate ventilatoren, grate diameters leidingwerk (32" leidingwerk per tankput) en meerdere DVI systemen 

ge'installeerd te worden. 
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• grote risico's vanwege domino-effecten en voor de productkwaliteit; 

• beperkt milieurendement (veel energie input, veel VOS dient alsnog verwerkt te worden); 

• complexiteit (veel appendages die onderhouden moeten worden); 

• extreem hoge investeringen (tanks, leidingwerk en DVl's); 

wordt dampbalans niet gezien als een geschikte techniek voor deze terminal en is daarom niet meegenomen in 

de integrale afweging in hoofdstuk 5. 

Dampretoursysteem 
Ten opzichte van de variant 'volledig dampbalans systeem' is het ook mogelijk om een gesloten 

dampretoursysteem aan te leggen waarbij de risico's op vervuiling van product worden geminimaliseerd. In deze 

variant worden alle tanks voorzien van een eigen dampretour leiding naar het manifold. Bij het manifold dient de 

dampheader van het schip verbonden te worden met de dampretourleiding van de tank die beladen gaat worden. 

Gezien de lange leidinglengte van het schip naar de terminal (gemiddeld 2 km naar een tank) dient een ventilator 

in het leidingwerk geplaatst te worden. Ook hier is er kans op condensatie van dampen die zich zullen ophopen 

op laaggelegen plaatsen, bijvoorbeeld bij de zeewering en het spoor, waardoor het risico op vloeistof blokkade 

ontstaat. 

Overdruk van de tanks wordt via een centraal headersysteem identiek aan die het dampbalans systeem 

uitgevoerd. Ook bij deze variant zorgt thermische verdrijving van dampen in de tanks voor aanzienlijke debieten. 

Alie dampaansluitingen zijn voorzien van flenzen, afsluiters en detonatiebeveiligingen bij de tanks, in de tankput 

en bij de aansluitingen op het centrale manifold. In het ontwerp worden gestuurde kleppen en een uitgebreid 

manifold voor de dampleidingen opgenomen. 

Op grond van: 

• grate risico's vanwege mogelijke domino-effecten; 

• beperkt milieurendement (veel energie input, veel VOS dient alsnog verwerkt te worden); 

• complexiteit (veel appendages die onderhouden moeten worden); 

• extreem hoge investeringen (tanks, leidingwerk en DVl's); 

wordt dampretour niet gezien als een geschikte techniek voor deze terminal en is daarom niet meegenomen in 

de integrale afweging in hoofdstuk 5. 

4.3.2 Reductie van VOS emissie van het beladen van schepen 

Bij het laden van schepen wordt damp die zich bevindt in het lege schip naar buiten gedrukt. Voor de belading 

van schepen die K1 vervoeren wordt, conform de benzinerichtlijn en het IMK0-2, als voorgenomen activiteit een 

dampverwerkingsinstallatie (DV!) gebruikt op de vingerpier. 

Omdat het echter om een beperkte frequentie gaat (maximaal 20% van de tijd per jaar), is gekozen voor 

dampverwijdering met behulp van actief koolinstallatie. 

Een variant hierap is het toepassen van een DV! voor het beladen van alle schepen. De emissie die vrijkomt bij 

het laden van K3 schepen bedraagt voor de gehele terminal circa 5 kg per jaar. Dit betekent dat het vernietigen 

of terugwinnen van deze damp door de hoge kosten van een DVI niet kosteneffectief is. 
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4.3.3 Reductie van VOS emissie van de K1 opslagtanks 

In deze paragraaf warden allereerst de varianten en voorgenomen activiteit voor de reductie van VOS van de 

K1/K2 opslagtanks opgesomd. Met de overwegingen uit hoofdstuk 3 zijn voor de varianten en de voorgenomen 

activiteit diverse systemen samengesteld. Vervolgens zijn deze systemen en de keuze voor de diverse 

systeemonderdelen kart beschreven. 

Basis tankontwerp K1. Dit basis tankontwerp is opgenomen om een goede vergelijking tussen de varianten 

mogelijk te maken: 

• atmosferische vastdak tank. 

De voorgenomen activiteit voor de opslag van K1 in opslagtanks is: 

• atmosferische dome tank met IDD. 

Voor de opslagtank van K1 zijn de volgende varianten voorzien: 

• atmosferische dome tank met IDD en mobiele DVI voor daklandingen; 

• atmosferische vastdak tank en centrale of decentrale DVI; 

• atmosferische vastdak tank met IDD en centrale of decentrale DVI. 

Basis tankontwerp: Atmosferlsche vastdak tank 

Het basis ontwerp bestaat uit een atmosferische vastdak tank zonder DVI. Dit ontwerp is geen BBT en wordt 

alleen gebruikt als basis voor de kosteneffectiviteitberekening. 

Voorgenomen activitelt: Atmosferische dome tank met IDD 

In de voorgenomen activiteit is gekozen voor een intrinsiek veilig ontwerp. Er is gekozen voor een atmosferische 

dome tank met een IDD, waardoor tijdens het overgrote deel van de tijd geen damp aanwezig is onder het dome. 

K1 variant 1: Atmosferische dome tank met IDD en mobiele actief koolinstallatie voor daklandingen 

Deze variant bestaat uit de voorgenomen activiteit, echter aangevuld met een dampsysteem per tank voor 
de vernietiging van emissies van daklandingen in een DVI. Voor de DVI wordt een mobiele actief 

koolinstallatie gekozen, omdat deze gedurende maximaal 20% van de tijd per jaar wordt ingezet. Een actief 

koolinstallatie heeft de minste ruimte nodig en is tijdelijk te plaatsen voor de duur van de verlading. 

K1 variant 2: Atmosferische vastdak tank en centraal actief koolfilter met PSA 

Bij deze variant zijn de ademverliezen erg hoog en ze treden regelmatig op, omdat er geen IDD in de tank 

is aangebracht. Hierdoor is dampvernietiging niet meer BBT maar dient de damp terug te worden 

gewonnen. Dampen worden continu afgezogen en naar een in een centrale DVI geleid. Op basis van de 

benodigde debieten kan hiervoor een regeneratief actief koolfilter met PSA (pressure swing adsorptie) of een 

membraanfilter unit gekozen warden. Aangezien de benodigde hoeveelheid energie voor een PSA unit lager is 

dan voor een membraanunit wordt voor het actief koolfilter met PSA gekozen. 

K1 variant 3 Atmosferlsche vastdak tank met IDD en decentraal actief koolfilter 

Deze variant is gelijk aan variant 2, maar er is wel een IDD in de tank aangebracht. Door toepassing van 

een !DD is de dampconcentratie beperkt, zodat het enige tijd duurt voordat het bed van een actief koolfilter 

verzadigd is, waardoor een PSA unit niet rendabel meer is. Bij toepassing van een IDD met continue 
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dampverwerking is de beste optie een niet regeneratief actief koolfilter. Per tankput wordt een unit opgesteld om 

de maximale flow van de units niet te overschrijden. 

De systemen die zijn samengesteld voor deze varianten zijn weergegeven in bijlage 2 in de vorm van PFD's. 

Tabel 2: emissies - VA en Varianten voor benzine (K1) 

Emlssie VA-K1 (Benzine) K1 (Benzine) 

Een K1variant1 K1variant2 K1variant3 

held Dome + inwendig Koepeldak (dome) Vastdak (gesloten Vastdak (gesloten 

drijvend dek met inwendig drijvend dome) dome) met inwendig 

dek drijvend dek 

Mobiefe DVI bij Centrafe of decentrafe Decentra/e DVI (per 

dakfandingen (DVI DVI (DVJ 99%) tankput) (DVI 99%) 

99%) 

Uitoomoverlies per tank ka/ir 3 3 - 0.04 

Uitdamoverlies oer tank ka/ir 359 359 66 

Verdrijvingsverlies per tank kg/jr 2.028 20 244 18 

Ademverlies per tank kg/jr - . 792 . 

Totaal VOS per tank ka/lr 2.390 382 1.037 84 

Totaal VOS afle K1-tanks Kg/jr 86.064 13.788 37.332 3.024 

VOS beladinaen zeeschepen kg/ir 3.260 3.260 3.260 3.260 

VOS befadinaen lichters ka/ir - -
VOS apparatuur kg/jr 4.653 4.653 4.653 4.653 

VOS oioaina ko/ir 11.658 231 231 231 

VOS Terminal K1 kg/fr 105.635 21.932 45.476 11.168 

Benzeen alle tanks ko/ir 180 29 78 6 

Benzeen beladina zeeschepen kg/jr 7 7 7 7 

Benzeen belading lichters kg/ir . - -
Benzeen apparatuur ka/ir 12 12 12 12 

Benzeen piggina kg/jr 24 0.5 0 .5 0.5 

Benzeen Terminal ka/ir 223 49 98 26 
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4.3.4 Reductie van VOS emissie van de K3 opslagtanks 

in deze paragraaf worden aiiereerst de varianten en de voorgenomen activiteit voor de reductie van VOS van de 

K3 opslagtanks opgesomd. Met de overwegingen uit hoofdstuk 3 zijn voor de varianten en de voorgenomen 

activiteit diverse systemen samengesteld. Vervolgens zijn deze systemen en de keuze voor de diverse 

systeemonderdelen kart beschreven. 

De voorgenomen activiteit voor de opslag van K3 in opslagtanks is; 

• atmosferische vastdak tank. 

Voor de opslagtank van K3 zijn de volgende varianten voorzien; 

• atmosferische dome tank met IDD; 

• atmosferische vastdak tank met DVI; 

• atmosferische dome tank met IDD en DVI voor daklandingen. 

Voorgenomen activiteit: Atmosferische vastdak tank 

K3 vloeistoffen dampen beperkt uit, daarom is voor de voorgenomen activiteit gekozen voor een atmosferische 

vastdak tank. Als zodanig heeft de voorgenomen activiteit geen emissiebeperkende voorzieningen en vormt deze 

het basisontwerp voor de kosteneffectiviteitberekeningen van de varianten. 

K3 variant 1: Atmosferische dome tank met IDD 

Deze variant bestaat uit een atmosferische dome tank met een 100. Het 100 beperkt de uitdamping van K3 

vloeistoffen. 

K3 variant 2: Atmosferische vastdak tank met centraal actief koolfilter 

Bij deze variant is gekozen voor een atmosferische vastdak tank met een centraal geplaatst actief koolfilter. Het 

totale debiet dat vrijkomt door thermische effecten in de tanks is aanzienlijk, echter de dampconcentratie die 

hierin zit is erg beperkt bij K3 vloeistoffen. Om deze reden is gekozen voor een niet regeneratief actief koolfilter 

per tankput. 

K3 variant 3 Atmosferische dome tank met IDD en moblele actief koolfilter voor daklandlngen 

Deze variant bestaat uit de K3 variant 1, aangevuld met een dampsysteem per tank voor de vernietiging 

van emissies van daklandingen in een DVI. Voor de DVI wordt een mobiel actief koolfilter gekozen, omdat 

het alleen ingezet wordt voor daklandingen en de dampconcentratie bij K3 vloeistoffen erg beperkt is. 

De systemen die zijn samengesteld voor deze varianten zijn weergegeven in bijlage 2 in de vorm van PFD's . 
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Tabel 3: emissies - VA en varianten voor diesel (K3) 

Emissie VA-K3 

Een (Diesel) K3 Variant 

heid 1 

Vastdak Koepeldak 

(gesloten (dome) met 

dome) met inwendig 

atmosferis drijvend 

che dek 

ontluchina 

[' Geen damp 

verwerking 

Uitpompverlies per opslaqtank kq/jr - 4 

Uitdampverlies per opslagtank kg/jr - < 1 

Verdriivinqsverlies per tank kg/jr 1 1 

Ademverlies per opsJaqtank kq/ir 317 -
Totaal VOS per opslagtank kg/jr 318 5 
Totaal VOS alle K3-tanks kg/jr 3.187 50 

VOS beladinqen zeeschepen kQ/jr - -
VOS beladingen lichters kg/jr 12 12 

VOS aooaratuur ka/ir 1.292 1.292 

VOS piQginQ kq/jr 3 3 

VOS Terminal K3 kg/jr 4.494 1.357 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

K3 (Diesel) 

K3 variant 2 K3 variant 3 

Vast dak Kopeldak 

zonder (dome) met 

ademv!i!n!iel inwendig 

drijvend dek 

Damp- Damp 

verwerking verwerking bij 

(DVI 99%) daklandingen 

(DVI 99%) 

- 4 

- < 1 

< 1 < 1 

3 -
3 4 

32 44 

- -
12 12 

1.292 1.292 

0.03 0.03 

1.336 1.349 
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5 Beoordeling en toetsing randvoorwaarden 

5.1 inleiding 

In dit hoofdstuk worden de voorgenomen activiteit en varianten voor K1/K2 - en K3 opslag integraal afgewogen 

aan de volgende aspecten: 

• Veiligheid 

• Milieu 

• Operabiliteit 

• Kosten 

Dit zal resulleren in een hoogst scorende VA of variant voor K1/K2 opslag en hoogst scorende VA of variant voor 

K3 opslag. 

Tabel 4: De voor K1/K2 opslag afgewogen VA en varianten 

Varianten voor de reductle van VOS emissie van de K1 opslagtanks 

K1 Basis ontwerp Atmosferische vastdak tank 

K1 Voorgenomen Activiteit VA-K1 Atmosferische dome tank met IDD 

K1 I Variant nr. Variant 

K1 variant 1 Atmosferische dome tank met IDD en DVI met actief kool voor 

daklandinQen 

K1 variant 2 Atmosferische vastdak tank en centrale DVI 

K1 variant 3 Vastdak (gesloten dome) met IDD en decentrale DVl's 

Tabel 5: De voor K3 opslag afgewogen VA en varianten 

Varianten voor de reductie van VOS emissie van de K3 opslagtanks 

K3 Vooroenomen Activiteit VA-K3 Atmosferische vastdak tank 

K3 I Variant nr. Variant 

K3 variant 1 Atmosferische dome tank met IDD 

K3 variant 2 Atmosferische vastdak tank met DVI 

K3 variant 3 Atmosferische dome tank met IDD en DVI voor daklandlnoen 

5.2 Veiligheid 

5.2.1 Algemeen 

In de volgende paragrafen warden de veiligheidsaspecten van de varianten verder uitgewerkt in 3 onderdelen . 

• arbeidsveiligheid; 

• externe veiligheid; 

• domino effecten. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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5.2.2 Arbeidsveiligheid 

Algemeen en toetsingskader 

Uit diverse onderzoeken en analyses van ongevallen in de (petro)chemische industrie is gebleken dat met name 

tijdens de uitvoering van (onderhouds) werkzaamheden op de terminal risico's voor de medewerkers kunnen 

optreden. Daarbij zijn de belangrijkste basisoorzaken de volgende: 

• fouten of afwijkingen in het ontwerp; 

• het al dan niet hebben of volgen van procedures; 

• het onvoldoende beheersen van een onderhoudsmanagementsysteem; 

• het onveilig uitvoeren van onderhoud; 

• het niet gebruiken of hebben van geschikt materieel of middelen. 

Vopak is zich bewust van deze aspecten en zal door middel van voorlichting en training trachten deze 

basisoorzaken voorkomen cq te beperken. Bij de beoordeling en evaluatie van de personele veiligheid binnen de 

diverse varianten speelt met name een rol in hoeverre de medewerkers handelingen moeten verrichten aan de 

systemen om de werkzaamheden te laten plaatsvinden en te onderhouden. 

Daarbij zijn belangrijke aspecten: 

• condities, zoals plaats, hoogte van equipement en klimaat; 

• toestand van het systeem, drukvrij en vrij van dampen; 

• complexiteit van de onderhoudswerkzaamheden en systeem; 

• frequentie van handelingen. 

Toetsing van de varianten 

In algemene zin betekent veel additioneel leidingwerk en appendages extra onderhoud en inspecties. Hierdoor 

nemen de risico 's voor het personeel toe. In tabel 6 wordt per systeem gekeken in welke conditie en toestand het 

systeem zich bevindt en welke complexiteit en frequentie de handelingen hebben om het systeem te opereren. 

Variantenstudle Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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toetsing arbeidsveiligheid 

Systeem (variant) Condi tie 

K1 voorgenomen activiteit De tanks zijn voorzien van een 

intern drijvend dek dat meegaat 

met de vloeistof. Deze zorgt 

voor een minimals emissle van 

de vloeistof. 

K1 variant 1 Er is een mobiele DVI met actief 

kool nodig voor de 

daklandingen. Deze staat naast 

de tanks opgesteld. Er is een 

vaste aansluiting naar het dak, 

waardoor er niet op hoogte 

hoeft te worden gewerkt. De 

aansluiting van de mobiele DVI 

geschiedt met een slang. 

Voor het correct aansluiten van 

de koppeling dient een goede 

procedure aanwezlg te zijn. 

Tevens dient er met het 

onderhoud en inspecties 

rekening gehouden te worden 

met de DVl-leidingen en 

koooelstukken. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

Toestand Complexiteit Handel-
freciuentie 

Door het principe van Handelingen die Geen extra 

een atmosferische verricht moeten handelingen benodlgd 

dometank is de tank worden zijn in anders dan reguliere 

vrij van druk en kan principe het laden en inspecties en 

deze vrij ventileren lessen van de tanks. onderhoud. Hiervoor 

waardoor deze Tevens dienen er zijn goede 

nagenoeg vrij is van inspecties uitgevoerd procedures, zoals 

dampen. teworden en voor het betreden van 

standaard onderhoud. besloten ruimten, 

beschikbaar. Deze 

procedures worden 

toegepast op alle 

tankinspecties bij de 

ooslaotanks. 

Door het principe van De DVI wordt alleen De mobiele DVI word! 

een atmosferische aangesloten als er alleen aangesloten bij 

dometank is de tank daklandingen zljn. De een daklanding. 

vrij van druk en kan verplaatsing van de Aangezien het hier 

deze vrij ventileren. mobiele unit is wel gaat om een 

arbeidsintenslef. strategische terminal 

zal de frequentie 

beperkt blijven tot 1 

keer per twee jaar per 

tank. 
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Systeem (variant) Conditie 

K1 variant 2 De DVI is per tankput opgesteld 

en staat in verbinding met 

iedere tank. Tanks onderling 

staan ook verbonden. 

Tevens ontstaat er blj dit 

systeem een groot netwerk van 

leidingen welke mogelijk gevuld 

zijn met een explosief mengsel. 

Om onderhoud le kunnen 

plegen aan dit systeem dient 

het gehele systeem geTsoleerd 

te worden van de opslagtank en 

gelnertiseerd te worden. Dit 

zorgt echter weer voor een 

continue emissie uit de vast 

daktanks. 

K1 variant 3 De DVI is per tankput geplaatst 

en staat in verbinding met 

ledere tank. Tanks onderling 

staan ook verbonden. Bedbrand 

is een reele optie . Extra 

velllgheidsmaatregelen zijn hier 

voor nodig. 

Tevens ontstaat er bij dit 

systeem een groot netwerk van 

leidingen welke mogelijk gevuld 

zijn met een explosief mengsel, 

echter alleen tijdens 

daklandingen. Om onderhoud te 

kunnen plegen aan dit systeem 

dient het gehele systeem 

ge'isoleerd te worden van de 

opslagtanks en gelnertiseerd le 

worden. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

Toestand 

Het systeem is 

uitgerust met een 

open aanzulgmond 

op de tank. Daardoor 

is het systeem 

drukvrij te opereren, 

echter er wordt wel 

veel valse lucht 

aangezogen. 

Het systeem is 

uitgerust met een 

open aanzuigmond 

op de tank. Daardoor 

is het systeem 

drukvrij te opereren, 

echter er word! wel 

veel valse lucht 

aangezogen. 

Complexiteit Handel-
frequentie 

Er is een netwerk Het systeem staat 

nodig om alle tanks continu bij en zal 

per tankput met meegenomen worden 

elkaar te verbinden . in de operator ronde. 

Dit leidingwerk komt Tevens verhoogde 

gelijk langs de tank inspectie en 

omlaag en loop! over onderhoudswerkzaam 

de bodem, er hoeft heden noodzakelijk. 

niet veel op hoogte 

gewerkt te worden. 

Deze DVI heeft 

meerdere onderdelen 

(fan, flame arrestors) 

die onderhoud 

vragen. 

Er is een netwerk Het systeem staat 

nodig om alle tanks continu bij en zal 

per tankput met meegenomen worden 

elkaar le verbinden . in de operator ronde 

Dit leiding werk loop! Handelingen blijven 

op hoogte waardoor beperkt tot het 

onderhoud op hoogte verwisselen van de 

uitgevoerd moet actief kool (+/· 10 

warden. Deze DVI keer per jaar per 

heel! meerdere tankput) plus 

onderdelen (fan. inspectie en 

Flame arrestors die onderhoud aan het 

onderhoud vragen. leidingwerk en 

equipement. 
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Systeem (variant) Conditie 

K3 voorgenomen activiteit Ultdamping van k3 vloeistof is 

mlnimaal, hlerdoor is de damp 

boven de vloelstof minimaal. 

K3 variant 1 De tanks zijn voorzien van een 

intern drljvend dek dat meegaat 

met de vloeistof, deze zorgen 

voor een minimale emissie van 

de vloeistof. 

Variantenstudie Vopak Tenminal Eemshaven B.V. 

Toestand 

Door de vrije 

ontluchting is de tank 

vrij van d ruk. De tank 

kan vrij ventileren 

waardoor deze 

nagenoeg vrij is van 

dampen. 

Door de vrije 

ontluchtlng Is de tank 

vrij van druk. De tank 

kan vrij ventileren 

waardoor deze 

nagenoeg vrij is van 

dampen. 

Complexitelt Handel-

frequentie 

Handelingen die Standaard tank 

verricht moeten onderhoud en 

warden zijn In inspectie 

principe het laden en 

lessen van de tanks. 

Eris weinig 

onderhoud nodig, 

doordat er geen 

bewegende 

onderdelen en 

equipement 

noodzakelijk is 

Handelingen die Standaard tank 

verricht moeten onderhoud en 

warden zijn in inspectie 

principe het laden en 

lessen van de tanks. 

Er is weinig 

onderhoud nodig, 

doordat er geen 

bewegende 

onderdelen en 

equipement 

noodzakelijk is 
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Systeem (variant) Conditie 

K3 variant 2 De DVI is per tankput en staat 

In verbinding met iedere tank. 

Tanks onderling staan ook 

verbonden. Bedbrand is een 

reele optie. Extra 

veiligheidsmaatregelen zijn hier 

voor nodig. 

Tevens ontstaat er bij dit 

systeem een groat netwerk van 

leidingen welke gevuld zijn met 

een koolwaterstoffen, echter 

alleen tijdens daklandingen. 

Aangezien het gaat om een K3-

vloeistof met lage 

dampspanning zal uitdampen 

mlnlmaal zijn. 

Om onderhoud te kunnen 

plegen aan dit systeem dlent 

het gehele systeem geisoleerd 

te warden van de opslagtanks 

en geinertiseerd le warden. 

K3 variant 3 Er is een mobiele DVI nodig 

voor de daklandlngen. Deze 

staat naast de tanks opgesteld. 

Er is een vasts aansluiting naar 

het dak, waardoor er niet op 

hoogte hoeft te warden gewerkt. 

De aansluiting van de moblele 

DVI geschiedt met een slang. 

Voor het correct aansluiten van 

de koppeling dient een goede 

procedure aanwezig te zijn. 

Tevens dient er met het 

onderhoud en lnspecties 

rekening gehouden te warden 

met de DVl-leidingen en 

koooelstukken. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

Toestand 

Het systeem is 

uitgerust met een 

open aanzulgmond 

op de tank. Daardoor 

Is het systeem 

drukvrij le opereren, 

echter er wordt wel 

veel valse lucht 

aangezogen. 

Door het princlpe van 

een atmosferlsche 

dometank is de tank 

vrij van druk en kan 

deze vrij ventileren 

Complexiteit Handel· 
frequentie 

Er is een netwerk Het systeem staat 

nodig om alle tanks continu bij en zal 

per tankput met meegenomen warden 

elkaar le verbinden. in de operator ronde. 

Dit leidingwerk loop! Handelingen blijven 

op hoogte waardoor beperkt tot het 

onderhoud op hoogte verwisselen van de 

uitgevoerd moet actief kool. Echter 

warden. Deze DVI doordat de dampen 

heel! meerdere van een K3 vloeistof 

onderdelen (fan. met een IDD zeer 

Flame arrestors die gering zijn hoeft dit 

onderhoud vragen. minder vaak te 

gebeuren dan bij K1. 

Tevens inspectie en 

onderhoud aan het 

leidingwerk en 

equipement. 

De DVI wordt alleen De mobiele DVI word! 

aangesloten als er alleen aangesloten bij 

daklandingen zijn. De een daklanding. 

verplaatsing van de Aangezien het hier 

mobiele unit Is wel gaat om een 

arbeidsintensief. strategische terminal 

zal de frequentie 

beperkt blijven tot 1 

keer per twee )aar per 

tank. 
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Voor de beoordeling van het aspect arbeidsveiligheid en ook voor de navo!gende aspecten is gekczen om een 

ranking te hanteren waarbij een varianten vergeleken warden en score tussen 1 en 4 krijgen . 1 staat voor de 

meest veilige variant, 4 voor de minst veilige variant. 

Tabel 7: ranking arbeidsveiligheid 

Systeem (variant) Arbeids-

veillgheld 

K1 voorgenomen activiteit 1 

K1 variant 1 2 

K1 variant 2 4 

K1 variant 3 3 

Systeem (variant) Arbeids-

velligheld 

K3 voori::ienomen activiteit 1 

K3 variant 1 2 

K3 variant 2 4 

K3 variant 3 3 

De voorgenomen activiteit voor zowel K1- als K3-opslag scoort voor het onderdeel arbeidsveiligheid het hoogst. 

Dit is vooral gelegen in de geringe handelfrequentie. Het gebruik van een DVI leidt per definitie tot een grotere 

complexiteit en handelfrequentie. 

5.2.3 Externe veiligheid 

Toetsingskader 

Ten aanzien van dit aspect is gekeken naar de mogelijke invloed van de varianten op het risicoaspect van de 

voorgenomen activiteit. Daarbij valt te denken aan de toename van de faalkans van de opslagtank door het 

installeren van equipement en het uitvoeren van meer handelingen, welke van invloed kan zijn op de integriteit 

van de installatie. Voor elke variant is geanalyseerd wat of de additionele handelingen en equipement invloed 

hebben op de integriteit van de opslagtank. lndien dit het geval is, wordt de additionele faalkans bepaald van de 

opslagtank. lndien het equipement of handelingen niet de kans op falen van de opslagtank verhogen maar wel 

de mogelijkheid tot emissies zal deze kans op emissies bepaald warden. 

De invloed van deze verhoogde faalkans van de opslagtank wordt berekend met het rekenprogramma Safeti-NL 

v6.53.1. Dit programma wordt in Nederland voorgeschreven voor het uitvoeren van risicoberekeningen (QRA's). 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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Toetsing van de varianten 

label 8: toetsing faalkansen 

Systeem (variant) Faalmechanisme en 
condities 

K1 voorgenomen activiteit Geen additionele handeling 

dan wel equipement. Geen 

explosief mengsel boven het 

IDD behalve kortstondig tijdens 

daklandinQ 

K1 variant 1 Geen explosief mengsel boven 

hat IDD tijdens daklanding. 

lndien dampverwerking tijdens 

daklanding faalt, dezelfde 

condlties als voorgenomen 

actlvlteit. Geen invloed op 

integriteit opslagtank door 

open beluchting. 

K1 variant 2 Boven de vloeistof in de 

opslagtank heerst continu een 

explosief mengsel welke word! 

afgezogen. In hat leidingwerk 

naar de DVI heerst altijd een 

explosief mengsel doordat er 

luchtintreding plaatsvindt bi] de 

aanzuigmond van het systeem. 

Blj falen systeem vindt er 

continue uitdamping plaats 

naar de buitenlucht. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

Equipement van lnvloed op Frequentie 

invloed opslagtank (/jaar) 
of emissies 

2 x flame arrestor Positief invloed op Kans op falen 

1 x blower emissies bij werking dampverwerklng: 

1 x DVl/energievoorzienlng systeem 9.86. 10"" 

Bij de faalkans 

bepaling is er vanuit 

gedaan dat de 

verlading nlet stop 

word! aezet. 

3 x flame arrestor Emissle lnvloed. Kans op falen 

1 x blower lnvloed op dampverwerking, niet 

1 x DVl/Energievoorziening opslagtank val! niet tijdens daklandi ng: 

te kwantificeren. Wei 8.5. 10-1 

aandachtspunt ivm 

zonering. Kans op falen 

dampverwerking, 

tijdens daklanding: 

1.05. 10·2 

Bij de faalkans 

bepaling is er vanuit 

gedaan dat de 

verlading nlet stop 

word! oezet. 
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Systeem (variant) Faalmechanisme en 

condities 

K1 variant 3 Dit systeem Is vergelijkbaar 

met variant 2, behalve dater 

door de installatie van een IDD 

geen explosief mengsel heerst 

in de tank boven de IDD. He! 

dampverwerkingssysteem zal 

continu opereren echter zal er 

alleen damp vrijkomen bij 

daklandingen. Geen risico's 

voor de integriteit van de 

opslagtank 

K3 voorgenomen activiteit De tank is een vast daktank 

met open beluchting. Er kan 

geen drukopbouw plaats 

vinden. 

K3 variant 1 De tank is een vast daktank 

met open beluchting en IDD. 

Er kan geen drukopbouw 

olaats vinden. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

Equipement van lnvloed op Frequentie 

invloed opslagtank (/jaar) 

ofemissies 

2 x flame arrestor Positieve invloed op Kans op falen 

1 x blower emissies blj werking dampverwerking, niet 

1 x DVl/Energievoorziening systeem. Bij falen tijdens daklanding. 

hetzelfde Dit scenario zal 

emissiepatroon als echter niet leiden tot 

voorgenomen vrijzetting van 

activiteit. dampen aangezien 

er een IDD 

gemonteerd is: 

8.0. 10·1 

Kans op falen 

dampverwerking, 

tijdens daklanding: 

9.86 • 10·3 

Bij de faalkans 

bepaling Is er van ult 

gedaan dat de 

verlading niet stop 

word! aezet. 

. Geen additioneel 

risico 

. Positieve invloed op Geen additioneel 

de emissies risico 
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Systeem (variant) Faalmechanlsme en 
condities 

K3 variant 2 Boven de vloeistof in de 

opslagtank kan een een 

explosief mengsel heersen, 

gedurende hoge temperatuur 

buiten de tank. Deze wordt 

afgezogen. Bij falen systeem is 

de variant vergelljkbaar met de 

voorgenomen activiteit 

K3 variant 3 Geen uitdamping door het IDD 

behalve tijdens vullen na 

daklandingen. lndien 

dampverwerking tijdens 

daklanding faalt, dezelfde 

condities als voorgenomen 

activiteit. Geen lnvloed op 

integriteit opslagtank door 

ooen beluchtino. 

Beoordeling 

Equipement van lnvloed op Frequentie 
invloed opslagtank (/jaar) 

of emissies 

3 x flame arrestor Positieve invloed op Kans op falen 

1 x blower de emlssie dampverwerking, niet 

1 x DVl/Energievoorziening tijdens daklanding: 

8.5 * 10·1 

Kans op falen 

dampverwerking, 

tijdens daklanding: 

1.05* 10"2 

Bij de faalkans 

bepallng is er vanuit 

gedaan dat de 

verlading niet stop 

word! oezet. 

2 x flame arrestor Positief lnvloed op Kans op falen 

1 x blower emlssies bij werking dampverwerking: 

1 x DVl/energievoorziening systeem 9.86 • 10"' 

Bij de faalkans 

bepaling is er vanuit 

gedaan dat de 

verlading niet stop 

wordt aezet. 

De systemen zoals hierboven geschreven hebben geen kwantificeerbare invloed op de externe veiligheid van 

Vopak. Dit komt doordat elke variant een 'open' aansluiting heeft. Hiermee wordt bedoeld dat in het geval van het 

blokkeren van de dampverwerking de damp vrijelijk uit kan stromen naar de buitenlucht. Er kan dus geen 

drukopbouw plaats vinden in de opslagtank, iets wat anders de integriteit van de opslagtank zou bedreigen. 

Echter, het uitgangspunt blijft nog steeds: hoe minder apparatuur, hoe minder complex het systeem, hoe lager de 

kans op fouten en falen. De onderstaande ranking is hierop gebaseerd. 

Voor de beoordeling van het aspect externe veiligheid en ook voor de navolgende aspecten is gekozen om een 

ranking te hanteren waarbij een varianten vergeleken worden en score tussen 1 en 4 krijgen. 1 staat voor de 

meest veilige variant, 4 voor de minste veilige variant. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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ranking externe veiligheid 

Systeem (variant) Externe~ 

veiliaheid 

K1 voorgenomen activiteit 

K1 variant 1 

K1 variant 2 

K1 variant 3 

Systeem (variant) Externe-
veillaheid 

K3 voon::ienomen activiteit 

K3 variant 1 

K3 variant 2 

K3 variant 3 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

4 

3 

Geen van de varianten heeft een significante negatieve invloed op de externe veiligheid. Wei dient er bij K1 

variant 2 goede zonering plaatsvinden in verband met het explosieve mengsel wat er in deze tank heerst. Verder 

is er door de open aansluitingen goede aandacht nodig voor bliksembeveiliging. 

5.2.4 Domino-effecten 

Toetsingskader 

Bij de domino-effecten wordt naar een mogelijke vervolggebeurtenis gekeken die bij de varianten kunnen 

optreden. Er wordt een inschatting gemaakt van risico's van vervolggebeurtenissen bij calamiteiten van de 

diverse varianten. 

Tabel 10: toetsing domino-effecten 

Systeem (variant) Condities 

K1 voorgenomen activiteit 

K1 variant 1 

De tank staat op geen enkele wijze in verblndlng met 

andere tanks. 

De tank staat op geen enkele wljze in verbinding met 

andere tanks. 

Mogelijkheid tot domino 
effecten 

Geen 

Geen 

K1 variant 2 De tank staat via het dampverwerkingssysteem met de Ja, vlamoverslag via he! 

overige tanks in verbinding. De leidingen zijn continu 

met een explosief mengsel gevuld. lndien di! mengsel 

ontsteekt (bijv. door bliksem) kan er vlamoverslag 

plaats vinden naar de andere tanks. Er zijn flame 

arrestors aei'nstalleerd. echter deze kunnen falen. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

dampverwerkingssysteem. 
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Systeem (variant) Condities 

K1 variant 3 De tank staat via het dampverwerkingssysteem met de 

overige tanks in de tankput in verbinding. Door de IDD 

Is er echter geen explosief mengsel in de leidingen, 

behalve tijdens daklandingen. lndien tijdens een 

daklanding het DVl-systeem laalt kan het leidingwerk 

vollopen met een explosief mengsel. Bij ontsteking 

kunnen er domino-effecten olaats vinden. 

K3 voorgenomen activiteit De tank is een vast daktank met open beluchting. 

Geen domino-effecten 

K3 variant 1 De tank is een vast daktank met open beluchtlng en 

IDD. Geen domino-effecten 

K3 variant 2 De tank staat via het dampverwerkingssysteem met de 

overige tanks in de tankput in verbinding. Door de IDD 

is er echter geen explosief mengsel in de leidingen, 

behalve tijdens daklandingen. lndien tijdens een 

daklanding he! DVl-systeem faalt kan het leidlngwerk 

vollopen met een explosief mengsel. Bij ontsteklng 

kunnen er domino-effecten plaats vinden. Verder is de 

kans zeer klein dat een K3-vloelstof een explosief 

menQsel vormt. 

K3 variant 3 De tank staat op geen enkele wijze in verbind ing met 

andere tanks. 

Beoordeling varianten 

Mogelijkheid tot domino 

effecten 

Ja, vlamoverslag via het 

dampverwerkingssysteem. Kans erg 

klein doordat he! enkel tljdens 

daklandlng Is, bij het falen van he! 

DVl-systeem en er ontsteklng plaats 

moet vinden. 

Geen 

Geen 

Ja, vlamoverslag via het 

dampverwerkingssysteem. Kans erg 

klein doordat het enkel tijdens 

daklandlng is, bij he! falen van het 

DVl-systeem en er ontsteking plaats 

moat vlnden. Tevens welnig 

dampvorming bij K3-vloeistoffen. 

Geen 

Op basis van de bovenstaande tabel is een kwalitatieve ranking gemaakt op de kans op domino-effecten. 

Voor de beoordeling van het aspect domino-effecten en ook voor de navolgende aspecten is gekozen om een 

ranking te hanteren waarbij een varianten vergeleken worden en score tussen 1 en 4 krijgen. 1 staat voor de 

meest veilige variant, 4 voor de minste veilige variant. 
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Tebodin B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 73300066 

Revisie:B 

Datum: 01 juli 2009 

ranking domino-effecten 

Systeem (variant) Domino-

effecten 

K1 voorgenomen activiteit 

K1 variant 1 

K1 variant 2 

K1 variant 3 

Systeem (variant) Domino-

effecten 

K3 vooraenomen activiteit 

K3 variant 1 

K3 variant 2 

K3 variant 3 

1 

1 

4 
3 

1 
1 

4 

1 

Voor K1 zijn zowel de voorgenomen activiteit alsmede variant 1 veilig met het oog op domino-effecten. De tanks 

zijn niet verbonden via het dampverwerkingssysteem met andere opslagtanks. Variant 2 is het onveiligst doordat 

er vrijwel continu een explosiet mengsel heerst in het leidingwerk waarmee de opslagtanks met elkaar verbonden 

zijn. Flame arrestors verlagen de kans dat vlamoverslag plaatsvindt, maar voorkomt het niet. Deze variant is dus 

niet intrinsiek veilig. 

Bij de K3-tanks is het risico op domino-effecten veel lager doordat er veel minder vloeistot verdampt. Hierdoor is 

er minder kans op een explosiet mengsel in het leidingwerk. Slechts bij een variant binnen de K3 is er een 

mogelijkheid tot domino-effecten, dit is K3 variant 2, doordat er verbindend leidingwerk is tussen de opslagtanks 

is er een kans op vlamoverslag. 

5.3 Milieu 

5.3.1 lucht 

Toetsingskader 

Ten behoeve van de beoordeling van het milieuaspect lucht bestaat het volgende toetsingskader: 

• Besluit luchtkwaliteit: NOx, fijn stat en benzeen 

• NeR: VOS en geur 

In de vergelijking van de varianten is fijn stat (PM1 O) niet relevant, omdat deze voornamelijk warden veroorzaakt 

door de scheepsmotoren en deze emissie is in alle varianten gelijk aan de voorgenomen activiteit. De andere 

componenten zijn in de variantenvergelijking wel meegenomen. 

Toetsing van de varlanten 

De emissies van VOS, NOx en benzeen van de verschillende varianten zijn berekend. Voor de NOx emissie geldt 

dat deze afkomstig kan zijn van de elektriciteitsproductie in een elektriciteitcentrale (indirecte NOx emissie). Bij de 

bepaling van de indirecte NOx emissie is een emissie van 0,2 g/kWh aangehouden. 
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Tabel 12: 

Tebodin B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 73300066 

Revisie:B 

Datum: Di juli 2009 

toetsing luchtemissies 

Systeem (variant) VOS em Issie 
kg/tank/jaar 

K1 voorgenomen activiteit 13.933,65 

K1 variant 1 497,71 

K1 variant 2 1.152,33 

K1 variant 3 199,55 

K3 voorqenomen activiteit 318,67 

K3 variant 1 5,03 

K3 variant 2 3,19 

K3 variant 3 4,42 

Benzeen Dlrecte NOx lndirecte NOx 
kg/tank/Jaar em Issie emissie kg/jaar 

204 . . 

29,5 . 0,06 

78,5 . 54.524 

6,5 - 344 

- . 

- . 

- . 115 

- . 115 

De VOS-emissie opgenomen in tabel 12 bestaat uit de VOS-emissie van de tank en de VOS-emissie van het 

piggen. Dit geldt ook voor de benzeenemissie bij de K1 varianten. De eerste keer dat de buisleiding gevuld wordt 

na het piggen wordt de damp in de leiding via de tank naar buitengedrukt en afhankelijk van een ge'installeerde 

DVI verwerkt. 

Bij de opslag van K3 vloeistoffen komt binnen deze terminal geen benzeen vrij . 

De indirecte NOx emissies zijn gerelateerd aan het energieverbruik. 

Beoordeling luchtemissies 

Voor de beoordeling van het aspect luchtemissies en ook voor de navolgende aspecten is gekozen om een 

ranking te hanteren waarbij een varianten vergeleken worden en score tussen 1 en 4 krijgen. 1 staat voor de 

minste emissies, 4 voor de meeste emissies. 

Tabel 13: ranking luchtemissies 

Systeem (variant) VOS emissle Benzeen Directe NOx lndirecte NOx 
em Issie emissie 

K1 voorgenomen activiteit 4 4 . 1 

K1 variant 1 2 2 - 2 

K1 variant 2 3 3 - 4 

K1 variant 3 1 1 - 3 

Systeem (variant) VOS emissie Benzeen Dlrecte NOx lndirecte NOx 
em Issie emissie 

K3 voorqenomen activiteit 4 - - 1 

K3 variant 1 3 - - 1 

K3 variant 2 1 - . 3 

K3 variant 3 2 - - 3 

Voor K1 is de voorgenomen activiteit de activiteit met de meeste emissies voor VOS en benzeen, waarbij variant 

3 de minste emissies heeft. Voor K3 geeft variant 2 uiteindelijk de minste emissies 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



TE BODIN 
Consultants & Engineers 

5.3.2 Geluid 

Toetsingskader 

Tebodin B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 73300066 

Revisie:B 

Datum: 01 juli 2009 

Het toetsing kader voor geluid en geluidemissie is de Wet geluidhinder. Voor het industrieterrein is een 

geluidzone opgesteld. Verschillende geluidsbronnen als de pompen op het pompplateau, pompen op de 

zeeschepen en de lichters maar ook de stripperpompen en de mobiele bronnen als vrachtwagens en 

personenauto's dragen bij aan de geluidsbelasting op de omgeving. Toetsing vindt plaats ten opzichte van de 

voorgenomen activiteit. 

Toetsing van de varianten 

Tabel14: toetsing geluidbelasting 

Systeem (variant) Maximale verhoging 
van het 

langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau 

(lAr,LT) 

K1 voorqenomen activiteit 0 

K1 variant 1 0, 1 

K1 variant 2 0, 1 

K1 variant 3 0,2 

K3 voorqenomen activiteit 0 

K3 variant 1 0 

K3 variant 2 0, 1 

K3 variant 3 0 1 

Beoordeling 

De maximale verhoging van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is voor de varianten zo gering, dat een 

beoordeling met verschillende scores niet reeel is. De verschillen in het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

zijn verwaarloosbaar klein. In de berekeningen wordt wel gerekend met tiende decibellen, het eindresultaat wordt 

echter afgerond op hele decibels. Volgens de NEN normen warden waarden tot 0,5 decibel afgerond naar het 

onderliggende hele getal. 
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Tabel 15: 

Tebodin B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 73300066 

Revisie:B 

Datum: 01 juli 2009 

ranking geluidbelasting 

Systeem (variant) Geluld 

K1 voorgenomen activiteit 

K1 variant 1 

K1 variant 2 

K1 variant 3 

Systeem (variant) Geluid 

K3 vooroenomen activiteit 

K3 variant 1 

K3 variant 2 

K3 variant 3 

5.3.3 Energie 

Toetsingskader 

-
-
-
-

-
-
-
-

Toetsing vindt plaats ten opzichte van de voorgenomen activiteit. Maatregelen om de VOS-emissies te reduceren 

kunnen leiden tot een hoger energiegebruik. Energiegebruik en daaraan gekoppeld de directe COremissie en de 

indirecte C02-emissie (als gevolg van elektriciteitsverbruik) zijn meegenomen in de integrale beoordeling. Bij de 

bepaling van de indirecte C02-emissie is een emissie van 0,5 kg/kWh aangehouden. 

Toetsing van de varlanten 

Voor de toetsing van het energieverbruik en de klimaateffecten zijn in onderstaand overzicht het 

elektriciteitsverbruik en de indirects C02 emissie gegeven ten opzichte van de voorgenomen activiteit. 

Tabel 16: toetsing energieverbruik en klimaateffecten 

Systeem (variant) Elektricitelts- lndirecte C02 
verbruik MWh emissie ton 

per iaar per Jaar 

K1 voorgenomen activiteit - -
K1 variant 1 5,4 2,7 

K1 variant 2 272.620 136.310 

K1 variant 3 1.720 860 

K3 vooroenomen activiteit -

K3 variant 1 -
K3 variant 2 573 287 

K3 variant 3 573 287 

De beoordeling van energie vindt plaats op basis van het elektriciteitsgebruik. 
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Beoordeling energieverbruik 

Voor de beoordeling van het aspect energiegebruiken oak voor de navolgende aspecten is gekozen om een 

ranking te hanteren waarbij een varianten vergeleken warden en score tussen 1 en 4 krijgen. 1 staat voor de 

minste gebruik, 4 voor het meeste gebruik. 

Tabel 17: ranking energieverbruik en klimaateffecten 

Systeem (variant) Energle 

K1 voorgenomen activiteit 1 

K1 variant 1 2 

K1 variant 2 4 

K1 variant 3 3 

Systeem (variant) Energie 

K3 voorQenomen activiteit 1 

K3 variant 1 1 

K3 variant 2 3 

K3 variant 3 3 

Uit de beoordeling kan warden geconcludeerd dat voor K1 -opslag de voorgenomen activiteit het minst energie

intensief is. Variant 1 van K 1 heeft een zeer laag energieverbruik. Het gebruik van nageschakelde technieken 

leidt altijd tot een hoger energiegebruik. Dit geldt oak voor K3-opslag. 

5.3.4 Atval 

Toetsingskader 

Het toetsingskader is de hoeveelheid (gevaarlijk) afval dat wordt geproduceerd en afgevoerd naar een erkende 

verwerker. De belangrijkste afvalstoffen die tijdens de gebruiksfase van de voorgenomen activiteit vrijkomen zijn 

onder meer restantendie ontstaan bij reiniging van de tanks en pijpleidingen. De hoeveelheid vrijkomend afval in 

de operationele fase is wisselend en afhankelijk van de benodigde onderhoudswerkzaamheden. Maatregelen om 

de VOS-emissies te reduceren kunnen leiden tot andere afvalstromen, bijvoorbeeld door het gebruik van actief 

koolfilters. Toetsing vindt plaats ten opzichte van de voorgenomen activiteit. De reductie van VOS mag geen 

significante toename van afvalproductie opleveren. 
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Toetsing van de varianten 

label 18: toetsing afval 

Systeem (variant) 

K1 voorgenomen activiteit 

K1 variant 1 

K1 variant 2 

K1 variant 3 

K3 voor enomen activiteit 

K3 variant 1 

K3 variant 2 

K3 variant 3 

Beoordeling afvalaspecten 

Afval kg/j 

36.000 

651.294 

390.000 

39.000 

975 

Voor de beoordeling van het aspect afval is . gekozen om een ranking te hanteren waarbij een varianten 

vergeleken warden en score tussen 1 en 4 krijgen. 1 staat voor de minste emissies, 4 voor de meeste emissies. 

label 19: ranking afval 

Systeem (variant) Afval 

K1 voorgenomen activiteit 1 

K1 variant 1 2 

K1 variant 2 4 

K1 variant 3 3 

Systeem (variant) Afval 

K3 voorgenomen activiteit 1 

K3variant1 1 

K3 variant 2 4 

K3 variant 3 3 

Het gebruik van DVl's, niet zijnde DVl's op basis van thermische- of katalytische oxidatie, leidt tot een hogere 

afvalstroom. De voorgenomen activiteit en variant 1 scoren derhalve het best voor het aspect afval. 
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5.4 Operabiliteit 

Toetsingskader 

Tebodin B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 73300066 

Revisie:B 

Datum: 01 juli 2009 

De operabiliteit wordt getoetst aan de hand van de volgende aspecten. 

• Besturing: automatiseringsgraad 

• Handelingen in de vorm van tijdbeslag 

• Storingsgevoeligheid aan de hand van complexiteit van de installatie 

• Flexibiliteit van de bedrijfsvoering aan de hand van beschikbaarheid. Deze zal minimaal zijn daar er 

sprake is van een lage doorzetterminal 

Toetsing van de varianten 

Tabel 20: toetsing operabiliteit 

Systeem (variant) Besturing Handelingen Storlngs- Flexiblliteit 

gevoeligheid 

K1 voorgenomen activiteit Er is geen complexe Handelingen zijn alleen Storingsgevoeligheid is Flexibiliteit is hoog 

besturing nodig voor een voor he! laden en lossen zeer kleln doordat tanks niet 

DV\ en beperken zich tot op toepassings 

tijd teruggaan in speciflciek zijn. 

oomocaoaciteiten. 

K1 variant 1 Systeem is handmatig. Systeem is handmatig. DV\ moet goed ingesteld Flexibiliteit is hoog 

Echter er zal altijd Echter er zal altljd extra worden om goede werking doordat tanks niet 

personeel aanwezig zijn in personeel aanwezig zijn in te kunnen garanderen. toepasslngs 

aeval van een beladina. geval van een beladina. specificiek zijn 

K1 variant 2 Systeem is automatisch Er zullen monsters DVI moet goed lngesteld Flexibiliteit is hoog 

genomen moeten warden warden om goede werking doordat tanks niet 

om de vervuiling van de te kunnen garanderen. toepassings 

wasvloeistof le bepalen. - Grote operationele specificiek zijn 

Emissies moeten in de problemen warden 

gaten warden gehouden . verwacht vanwege het 

lnregeling moet gecheckt grate aantal units dat 

warden (di! geldt voor de benodigd is. 

DVI, maar ook de kleppen - Filter vergittiging door 

naarde DVI) specifieke gassen zeals 

H2S kan leiden tot 

vroegtijdige vervangen 

van een bed. 

K1 variant 3 Systeem is automatisch Wisselen containers, DVI moet goed ingesteld Flexibiliteit is hoog 

opnemen in operator warden om goede werking doordat tanks niet 

rondje, emissies en te kunnen garanderen. toepassings 

verzadiging in de galen specificlek zijn 

houden. 
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ag1na: 

Systeem (variant) Besturing 

K3 voorgenomen activiteit Er is geen complexe 

besturing nodlg voor DVI 

K3 variant 1 Er Is geen complexe 

besturing nodig voor DVI 

K3 variant 2 Systeem is automatisch 

K3 variant 3 Systeem is automatisch 

Beoordeling operabiliteit 

Handellngen Storings- Flexlbillteit 
gevoellgheid 

Geen handeling verwacht Storingsgevoeligheid Is Flexibiliteit is hoog 

zeer klein doordat tanks niet 

toepassings 

specificiek ziin 

Handellngen zijn alleen Storingsgevoeligheid is Flexibiliteit is hoog 

voor het laden en lessen zeer klein doordat tanks nlet 

en beperken zich tot op toepassings 

tijd terug nemen van pomp specificiek zijn 

caoaciteiten . 

Wisselen containers, DVI meet geed ingesteld Flexibiliteit is hoog 

opnemen in operator warden om goede werklng doordat tanks niet 

rondje, emissies en te kunnen garanderen. toepassings 

verzadlging in de galen specificiek zijn 

houden. 

Wisselen containers, DVI moat geed ingesteld Flexibiliteit Is hoog 

opnemen in operator warden om goede werklng doordat tanks niel 

rondje, emissles en le kunnen garanderen. toepassings 

verzadiging in de galen specificiek zijn 

houden. Gezien de lagere 

concentratie die 

afgevangen meet worden, 

zijn deze handelingen 

beperkter dan bii variant 2. 

Voor de beoordeling van het aspect operabiliteit en ook voor de navolgende aspecten is gekozen om een ranking 

te hanteren waarbij een varianten vergeleken worden en score tussen 1 en 4 krijgen. 1 staat voor het beste, 4 

voor het minste. 
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Tabel 21: 

Tebodin B.V. 

Ordernumrner: 38029.00 

Documentnummer: 73300066 

Revisie:B 

Datum: 01 juli 2009 

ranking operabiliteit 

Systeem (variant) Operabiliteit 

K1 voorgenomen activiteit 

K1 variant 1 

K1 variant 2 

K1 variant 3 

Systeem (variant) Operabilitelt 

K3 voorgenomen activiteit 

K3 variant 1 

K3 variant 2 

K3 variant 3 

1 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

3 

De operabiliteit is inherent aan de complexiteit van een installatie daarom scoort de voorgenomen activiteit het 

beste. 

5.5 Kosten 

Toetsingskader 

Voor de kosten zijn de investeringskosten en de operationele kosten (jaarlijkse kosten) voor de voorgenomen 

activiteit en separaat voor de varianten bepaald. In de investeringskosten zijn alle kosten betreffende de 

emissiereducerende maatregelen meegenomen, zowel voor de emissies van de scheepsbeladingen als de 

tankemissies. 

Voor de jaarlijkse kosten zijn de volgende kosten bepaald: 

• kapitaalslasten: met behulp van een annu'iteit van 0, 163 (op basis van afschrijving in 10 jaar en 10% rente, 

conform de NeR); 

• vaste kosten: onderhoud, opleiding en operators (fte's); 

• variabele kosten: energie en afvalverwerking ; 

• opbrengsten: teruggewonnen product. 

Toetsing van de varianten 

Voor de berekening van de kosteneffectiviteit is gebruik gemaakt van de methodiek zoals omschreven in de 

Nederlandse Emissie Richtlijn (paragraaf 4.13). Hiertoe zijn voor de diverse alternatieven verkennende 

ontwerpen opgesteld inclusief voorlopige dimensionering op basis waarvan inschattingen zijn gemaakt van de 

investeringskosten en operationele kosten. 

Conform de methodiek voor kosteneffectiviteit uit de NeR is de rentevoet gesteld op 10% en word! een annu'itaire 

afschrijving gehanteerd van 1 O jaar. Voor een uniforme afschrijvingsduur van 1 O jaar is gekozen omdat uit de 

verkennende ontwerpen blijkt dat alle (overigens beperkte) bouwkundige investeringen installatiegebonden zijn. 

Bij de totstandkoming van de kosten is voor wat betreft aanschaffingsprijs en bijkomende investeringen gebruik 

gemaakt van een "cost engineering studie", gebruikmakende van historische prijsgegevens, budgetaanbiedingen 
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van leveranciers en prijzen uit het DACE-prijzenboekje. Gezien de (on)nauwkeurigheid van deze ramingen en in 

lijn met gebruikelijke kostenramingsmethodieken (zoals bijvoorbeeld NAP DACE) is daarbij een percentage 

onvoorzien gehanteerd van 30% op de directe kosten. Voor eenmalige investeringen zoals bijvoorbeeld 

ontwerpkosten, bouwbegeleiding e.d. is een toeslagpercentage gerekend van 20%. Voor de vaste operationele 

kosten voor o.a. onderhoud en bediening is gebruik gemaakt"van de in de NeR genoemde default waarde van 

5% van de aanschaffingsprijs plus bijkomende kosten. De variabele operationele kosten zijn bepaald op basis 

van het geschatte verbruik in utilities, waarbij de elektriciteitskosten zijn bepaald op basis van€ 0, 1 O per kWh en 

het (propaan)gaskosten op basis van€ 0,70 per Nm3
. Voor specifieke situaties (zoals bijvoorbeeld het eenmalig 

gebruik van actief kool) is tevens gebruik gemaakt van aanbiedingen van leveranciers. Gezien het nieuwbouw 

karakter is kapitaalvernietiging door desinvesteringen buiten beschouwing gelaten. Tevens zijn opbrengsten en 

besparingen als gevolg van emissiebeperkende voorzieningen buiten beschouwing gelaten, omdat alle 

vrijkomende reststoffen als afvalstoffen gezien dienen te warden. 

Voor de volledigheid wordt hier nog gememoreerd dat de indicatieve referentiewaarde voor VOS emissie 

conform de laatste versie van de NeR is gesteld op € 4,60 per kilogram vermeden emissie. Langs de lijnen van 

de NeR getoetst worden maatregelen die een gunstiger kosteneffectiviteit hebben dan de indicatieve 

referentiewaarde als gangbaar en in beginsel dus als redelijk beschouwd en omgekeerd leiden maatregelen met 

een ongunstigere kosteneffectiviteit tot de conclusie niet gangbaar en in beginsel onredelijk. Daarbij moet tevens 

in ogenschouw genomen warden of de marglnale kosteneffectiviteit nog als redelijk beschouwd dient te warden. 

De diverse verkennende ontwerpen ten aanzien van kosteneffectiviteit warden in bijlage 1 elk kort toegelicht, 

voor verdere details wordt tevens verwezen naar de process flow schema's in de bijlage 2. 

In tabel 22 zijn de kosten van de voorgenomen activiteit en de varianten opgenomen. De kosteneffectiviteit is 

afgezet tegen het basisontwerp. Voor de marginale kosteneffectiviteit geldt dat deze zijn opgesteld met als 

referentie de voorgenomen activiteit. 

label 22: toetsing kosten 

Systeem (variant) Jaarlljkse Jaarlljkse Kosten- Marginale 

kapitaal kosten operationele effectiviteit € kosten-

kosten per kg effectivitelt € 

oerka 

K1 voorgenomen activiteit 5.590.000 460.000 1,66 -
K1 variant 1 5.904.000 2.256.000 1,97 5,33 

K1 variant 2 39.000.000 34.000.000 17,77 -
K1 variant 3 7.502.000 4.569.000 2,91 12,21 

K3 voorgenomen activiteit - - - -
K3 variant 1 2.570.000 210.000 888, 18 -

K3 variant 2 556.000 218.600 244,36 -
K3 variant 3 3. 126.000 470.600 1138,16 -

Voor de beoordeling van de kosteneffectiviteit zijn de voorgenomen activiteit en varianten gerankt. 
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Beoordeling kostenaspect 

Voor de beoordeling van het aspect kosten en ook voor de navoigende aspecten is gekozen om een ranking te 

hanteren waarbij een varianten vergeleken warden en score tussen 1 en 4 krijgen. 1 staat voor beste 

kosteneffectiviteit, 4 voor de minste. 

Tabel 23: ranking kosten 

Systeem (variant) Kosten-
effectiviteit € 

per k_g 

K1 vooraenomen activiteit 1 

K1 variant 1 2 

K1 variant 2 4 

K1 variant 3 3 

Systeem (variant) Kosten-
effectiviteit € 

Der kg 

K3 vooraenomen activiteit 1 

K3 variant 1 3 

K3 variant 2 2 

K3 variant 3 4 

Voor K1 scoort de voorgenomen activiteit het beste, waarbij variant 1 redelijk vergelijkbaar is . Zowel de 

voorgenomen activiteit als de varianten 1 en 3 zijn kosteneffectief. De hoeveelheid gereduceerde VOS-emissie in 

ogenschouw genomen moet gekozen worden voor de variant 1 en 3 met een nageschakelde 

emissieverwerkingstechniek. 

De combinatie van de kosteneffectiviteit en marginale kosteneffectiviteit laat duidelijk zien dat variant 1 het 

systeem is met de hoogste kosteneffectiviteit. 

De kosteneffectiviteit van de K3 varianten laat duidelijk zien dat alle varianten voor de opslag van K3 niet 

kosteneffectief zijn. 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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6 Weging van de beoordelingen en conclusie 

Voor de weging van de beoordelingen zijn de scores per aspect gecumuleerd, zodat aangegeven kan warden 

welk variant het beste scoort per aspect. 

Primair zijn de aspecten veiligheid en milieu voor het MER (volwaardige afweging milieueffecten) het belangrijkst. 

Navolgend warden hier de scores van de aspecten 'operabiliteit en kosten' bij opgeteld. 

De totaalscore van de aspecten geeft aan welke variant integraal de beste oplossing is voor deze specifieke 

terminal. 

Om een totaalbeeld van de scores per deelaspect te geven is tabel 24 toegevoegd. De uiteindelijke score per 

aspect en de totale score is weergegeven in tabel 25. 

Tb 12 a e 4 0 . h verz1c t scores d eeasoecten 

Systeem (variant) .. 
. !!! 'iii ... 
"' .!!! ·-= ,, ,, Ill E .~ 'iii 'iii c ·e .. > .c .c ~ ., >< ti g g -0 ., 
>< 0 

~ ~ ;;; .. 
'iii a; 0 z = > > .. .!!! c z 

~ :0 'P Ill ~ 0 E .. 
j "' c ,, c .. .. ,, e I! ] ~ e (/) N f :; ;;; ~ c '6 'iii .. 

~ 
., 

.:;: 0 0 .. i5 c a. 0 
w c > ID .5 Cl w 0 lloi: 

K1 voorgenomen 1 1 1 4 4 . 1 . 1 1 1 1 

actlviteit 

K1variant1 2 2 1 2 2 . 2 2 2 2 2 

K1 variant 2 4 4 4 3 3 . 4 4 4 4 4 

K1 variant 3 3 2 3 1 1 . 3 . 3 3 3 3 

Systeem (variant) .. 
. !!! 'iii ... ,, .'E II) "' :!::: 

"' e ~ 'Qi u c ·e .c .c ~ .. > g g u ., .. >< ~· ~ >< 0 == 'iii 'iii ·u; 0 z ~ >, > 'I' Ill 

di ·e c z .. ., 
"' 0 ., 

~ '!> .!!! :0 c ,, E c .. 
~ f 

,, 
~ !.? ~ 'iii e u :; ;; .c 

., (/) ! '6 .. 8. ~ 0 0 ., "iii c > 0 .:;: w c > ID i5 .5 Cl w < 0 lloi: 

K3 voorgenomen 1 1 1 4 - 1 1 1 1 1 

activiteit 

K3 variant 1 2 1 1 3 1 1 1 2 3 

K3 variant 2 4 4 4 1 3 3 4 4 2 

K3 variant 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 
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Tabel25 Gecumuleerde scores per aspect en finale score 

Systeem (variant) Velligheid Milfeu Operabllltelt 

subtotaal score subtoteal score subtotaal score 

Kl voorgenomen activiteit 3 1 11 2 1 1 

K1variant1 5 2 10 1 2 2 

K1 variant 2 12 4 18 4 4 4 

K1variant3 8 3 11 2 3 3 

Systeem (variant) Velllgheld Miiieu Operabilltelt 

subtotaal score subtotaal score subtotaal score 

K3 vooraenomen activiteit 3 1 7 2 1 1 

K3 variant 1 4 2 6 1 2 2 

K3 variant 2 12 4 11 3 4 4 

K3 variant 3 7 3 11 3 3 3 

Duiding uitkomsten K1 
Score milieu- en veiligheidaspecten 

Kosteneffectivltelt Totaal score 

subtotaal score 

1 1 5 

2 2 7 

4 4 16 

3 3 11 

Kosteneffectlvltelt Totaal score 

subtotaal score 

1 1 5 

3 3 8 

2 2 13 

4 4 13 

Uit tabel 25 blijkt dat zowel de voorgenomen activiteit het beste scoort, met variant 1 als bijna gelijk als de 

aspecten veiligheid en milieu warden gecumuleerd. Voor het aspect veiligheid is de voorgenomen activiteit het 

meest optimaal, maar deze scoort door de lagere reductie van VOS-emissies minder goed op het aspect milieu. 

Daarbij komt variant 1 het beste naar voren. 

Op het aspect milieu scoort variant 3 even goed als de voorgenomen activiteit. Variant 3 heeft weliswaar de 

laagste VOS-emissies, maar de emissies door energieverbruik zijn beduidend grater, waardoor deze uiteindelijk 

op het milieuaspect even goed scoren. 

Variant 3 scoort op veiligheid beduidend minder dan variant 1. 

Hierdoor is variant 1 voor de aspecten veiligheid en milieu de beste variant. 

Integrate score 

Voor de integrale score warden de kosten en de operabiliteit ook beschouwd. Wat betreft de kosten scoort 

variant 1 het beste. De kosteneffectiviteit van deze variant is het hoogste van alle varianten. 

Voor de operabiliteit geeft variant 1 de beste score van de beschouwde nageschakelde 

emissieverwerkingstechnieken. 

Duiding uitkomsten K3 
De voorgenomen activiteit en variant 1 scoren op de gecumuleerde score van de aspecten veiligheid en milieu 

gelijk. De integrale beoordeling geeft weer dat de voorgenomen activiteit het beste scoort. De 

kosteneffectiviteitberekeningen laten zien dat door de geringe VOS-emissies van de voorgenomen activiteit voor 

de K3 opslag, het toepassen van een emissiereducerende techniek niet kosteneffectief is. 
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Bijlage 1 Kosteneffectiviteit berekening VA en Varianten K1 en K3 opslagtanks 

Algemeen 

Voor de berekening van de kosteneffectiviteit is gebruik gemaakt van de methodiek zoals omschreven in de 

Nederlandse emissie Richtlijn (paragraaf 4.13). Hiertoe zijn voor de diverse alternatieven verkennende 

ontwerpen opgesteld, inclusief voorlopige dimensionering, op basis waarvan inschattingen zijn gemaakt van de 

investeringskosten en operationele kosten . 

Conform de methodiek voor kosteneffectiviteit uit de NeR is de rentevoet gesteld op 10% en wordt een annurtaire 

afschrijving gehanteerd van 10 jaar. Voor een uniforme afschrijvingsduur van 1 O jaar is gekozen omdat uit de 

verkennende ontwerpen blijkt dat alle (overigens beperkte) bouwkundige investeringen installatiegebonden zijn. 

Bij de totstandkoming van de kosten is voor wat betreft aanschaffingsprijs en bijkomende investeringen gebruik 

gemaakt van een "cost engineering studie", gebruikmakende van historische prijsgegevens, budgetaanbiedingen 

van leveranciers en prijzen uit het DACE-prijzenboekje. Gezien de (on)nauwkeurigheid van deze ramingen en in 

lijn met gebruikelijke kostenramingsmethodieken (zoals bijvoorbeeld NAP DACE) is daarbij een percentage 

onvoorziene kosten gehanteerd van 30% op de directe kosten. Voor eenmalige investeringen zoals bijvoorbeeld 

ontwerpkosten, bouwbegeleiding e.d. is een toeslagpercentage gerekend van 20%. Voor de vaste operationele 

kosten voor o.a. onderhoud en bediening is gebruik gemaakt van de in de NeR genoemde default waarde van 

5% van de aanschaffingsprijs plus bijkomende kosten. De variabele operationele kosten zijn bepaald op basis 

van het geschatte verbruik in utilities, waarbij de elektriciteitskosten zijn bepaald op basis van€ 0,10 per kWh en 

het (propaan)gaskosten op basis van€ 0,70 per Nm3
• Voor specifieke situaties (zoals bijvoorbeeld het eenmalig 

gebruik van actief kool) is tevens gebruik gemaakt van aanbiedingen van leveranciers. Gezien het nieuwbouw 

karakter is kapitaalvernietiging door desinvesteringen buiten beschouwing gelaten. Tevens zijn opbrengsten en 

besparingen als gevolg van emissiebeperkende voorzieningen buiten beschouwing gelaten, omdat alle 

vrijkomende reststoffen als afvalstoffen gezien dienen te warden. 

Voor de volledigheid wordt hier nog gememoreerd dat de indicatieve referentiewaarde voor VOS emissie 

conform de laatste versie van de NeR is gesteld op € 4,60 per kilogram vermeden emissie. Langs de lijnen van 

de NeR getoetst warden maatregelen die een gunstiger kosteneffectiviteit hebben dan de indicatieve 

referentiewaarde als gangbaar en in beginsel dus als redelijk beschouwd en omgekeerd leiden maatregelen met 

een ongunstigere kosteneffectiviteit tot de conclusie niet gangbaar en in beginsel onredelijk. Daarbij moet tevens 

in ogenschouw genomen warden of de marginale kosteneffectiviteit nog als redelijk beschouwd dient te warden. 

De diverse verkennende ontwerpen worden hieronder elk kort toegelicht, voor verdere details wordt tevens 

verwezen naar de process flow schema's in de bijlagen. 
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In de onderhavige variantenstudie wordt een intern drijvend dak als voorgenomen activiteit beschouwd, maar 

wordt tevens in diverse andere varianten gebruik gemaakt van een intern drijvend dak aangevuld met extra 

emissiebeperkende maatregelen. Daarbij is dus sprake van een bijzondere situatie omdat andere varianten 

voortbouwen op de voorgenomen activiteit. Om dit tot uitdrukking te brengen zal naast de totale 

kosteneffectiviteit (totale kosten en totale effecten) tevens de marginale kosteneffectiviteit (extra kosten en extra 

effecten ten opzichte van de voorgenomen activiteit) warden berekend. 

Voorgenomen activiteit K1: Atmosferisch opslagtank met geodetisch dak en lnwendig drljvend dek 
Het ontwerp voor de voorgenomen activiteit gaat uit van een atmosferische opslagtank met aluminium 

geodetisch dak en een stalen (gecoat) inwendig drijvend dak zonder aanvullende emissiebeperkende 

voorzieningen c.q. dampverwerking. Voor de kostenraming van deze VA wordt daarom rekening gehouden met 

het aanbrengen van een inwendig drijvend dek en een aluminium in plaats van een stalen geodetisch tankdak. 

De kosten voor het inwendig drijvend dek zijn gebaseerd op een recente aanbieding van een leverancier en de 

wijziging van staal naar aluminium voor het tankdak is geextrapoleerd op basis van historische gegevens: de 

extra kosten van het IDD van 1, 15 miljoen EUR per dak wordt daarbij deels gecompenseerd door de 

minderkosten als gevolg van het aluminium tankdak, welke is geschat op minus 0,516 miljoen EUR per tank. De 

reductie ten opzichte van het basisontwerp is daarbij 101.000 kg per jaar per tank (afronding van 115.271 minus 

13.929). Omdat het hier een onderhouds- en bedieningsarm concept betreft wordt in dit geval eenmalig 

afgeweken van het default percentage van 5% voor onderhoud en bediening en wordt hiervoor gerekend met 

een percentage van 2%. 

Tabel 1: Totale kosteneffectiviteitberekenlng VA voor K1 opslag (gebaseerd op totaal van 36 
tanks) 

Totale kosteneffectiviteitberekening K1 Voorgenomen Activiteit 

(aebaseerd oo totaal van 36 tanks) . Aanschaffinaspriis € 22.900.000 . Bijkomende investeringen en eenmalige € 11.400.000 

investerinaen 

Totale investerinaen € 34.300.000 

Jaarlilkse kapitaalkosten {x 0.163) € 5.590.000 

Vaste ooerationele kosten: Onderhoud & Bedienina € 460.000 

Variabele operationele kosten: Utilities, e.d. n.v.t. 

Totale iaarliikse operationele kosten € 460.000 

(1 l Totale netto aarlilkse kosten € 6.050.000 . Emissie basisontwerp (per jaar) 4.150.000 ka . Emissie VA (per iaar) 500.000 kg 

(2) Totale iaarliikse emissiereductie 3.650.000 kQ 

(3\ Totale kosteneffectiviteit = (1) I (2) € 1,66 oer ko 
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K1 Variant 1: Voorgenomen activlteit icm dampbehandeling agv daklandingen 
Het verkennende ontwerp voor deze variant gaat uit van het ontwerp van de voorgenomen activiteit plus een 

mobiele dampbehandelingsinstallatie welke wordt aangesloten op de tank tijdens het vullen na een daklanding. 

Hiertoe warden alle K1 tanks uitgerust met een vaste 6" dampleiding welke dampen onder het laagste niveau 

van het drijvende dak afvoert naar een vast aansluitpunt nabij de tankterp. Vanaf hier wordt door middel van een 

slang de dampen afgevoerd naar een mobiel opgestelde container met actief kool welke buiten de tank bund zal 

warden opgesteld. Het systeem zal a.a. warden voorzien van een ventilator om geforceerde afzuiging mogelijk te 

maken; en detonatiekeerders om het explosierisico te beheersen. In het verkennende ontwerp is het risico van 

hotspots c.q. bedbrand buiten beschouwing gelaten, hoewel hiervoor zeker nag voorzieningen dienen te warden 

meegenomen. Hoewel elke tank c.q. tankput voorzien dient te worden van leidingwerk, civiele werken, 

elektrische aansluitingen e.d., wordt de mobiele unit slechts gehuurd indien er daklandingen plaatsvinden. Omdat 

bij het vullen van de tank in eerste instantie met een gereduceerde capaciteit zal warden ingepompt, kan warden 

volstaan met een unit met een capaciteit van ongeveer 900 m3 per uur. Op basis van de maximale 

dampbeladingscapaciteit van de mobiele units zijn er een vijftal benodigd per daklanding. In totaal zal het 

systeem gedurende 20 uur in operatie zijn per tank per 2 jaar (inclusief opstarten e.d.). Het stroomverbruik wordt 

geschat op 300 kWh per tank per jaar. De aansluitkosten van de mobiele unit is tevens meegerekend onder 

variabele operationele kosten en is gebaseerd op 1 O manuren per tank per jaar. 

Tabel 2: Totale kosteneffectiviteitberekening Variant 1 voor K1 opslag (gebaseerd op totaal van 
36 tanks) 

Totale kosteneffectiviteltberekening K1 Variant 1 
(gebaseerd op totaal van 36 tanks) . Totale investerinoen Vooroenomen activiteit € 34.300.000 . Aanvullende Bijkomende investeringen en € 1.920.000 

eenmalioe investerinoen 

Totale investerin.qen € 36.220.000 

Jaarliikse Kapitaalkosten (X 0.163) € 5.904.000 . Totale operationele kosten Voorgenomen activiteit € 460.000 . Aanvullende Vaste operationele kosten: Onderhoud € 96.000 

& Bediening 

Variabele operationele kosten: Utilities, e.d. € 1.700.000 

Totale jaarliikse operationele kosten € 2.256.000 

(1) Totale netto iaarliikse kosten € 8.160.000 

• Emissie basisontwerp (per iaar) 4.150.000 kq . Emissie K1 variant 1 (per jaar) 18.000 kQ 

(2) Totale iaarliikse emissiereductie 4.132.000 ka 

(3) Totale kosteneffectiviteit = (1) I (2) € 1,97 per kg 
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Tabel 3: Marginale kosteneffectiviteitberekening Variant 1 voor K1 opslag (gebaseerd op totaal 
van 36 tanks) 

Marginale kosteneffectlvlteitberekening 
tov Vooraenomen Activitelt 

I Extra investerin.aen tov VA € 1.920.000 

Kaoitaalkosten (per iaarl (x 0.163) €313.000 

I Extra operationele kosten tov VA (oer iaar) € 2.256.000 

( 1) Extra Totale netto · aarliikse kosten € 2.569.000 

• I Emissie VA (oer iaar) 500.000 kg 

I Emissie K1 variant 1 (per jaar) 18.ooo ka 

(2) Totale iaarliikse emissiereductie 482.000 ka 

(3) Totale kosteneffectiviteit = (1) I (2) € 5,33 per ka 

K1 Variant 2: Basisontwerp lcm dampbehandellng alle emissies 
Het verkennende ontwerp voor deze variant gaat uit van het basisontwerp --- een atmosferische opslagtank met 

stalen geodetisch dak --- plus een dampbehandelingsinstallatie voor behandeling van emissies die vrijkomen als 

gevolg van thermisch ademen en alle verdrijvingemissies. Mede gezien de grate hoeveelheid te behandelen 

VOS is hier gekozen voor een dampbehandelingsinstallatie welke productterugwinning mogelijk maakt: een 

pressure swing adsorptie (PSA) unit. Wei dient opgemerkt te warden dat het toekennen van een waarde aan 

teruggewonnen product discutabel is, mede omdat deze stroom niet teruggenomen kan warden en daarom 

mogelijk als afvalstroom dient te warden aangemerkt. In de kosteneffectiviteitberekening is daarom geen 

rekening gehouden met positieve inkomsten (vermarktbaar product) noch negatieve inkomsten (afvalstroom) van 

dit product. Omdat directe afzuiging op een atmosferische tanks een te groat veiligheidsrisico met zich 

meebrengt --- risico op over- c.q. onderschrijding van de marginale ontwerpdruk met als gevaar het bezwijken 

van deze tank --- is in het verkennend ontwerp gekozen voor een open verbinding naar een zuigmond welke een 

continue overmaat aan lucht aanzuigt. De benodigde dampverwerkingscapaciteit per tank is daarbij ongeveer 

5.000 m3 per uur wat resulteert in een totale capaciteit op de locatie van 180.000 m3 per uur. Om de dampen te 

transporteren zal elke tankput worden voorzien van een 32" dampleiding waarop alle tanks door middel van een 

12" leiding met detonatiekeerders warden aangesloten en welke zullen warden voorzien van vlinderkleppen om 

het inregelen van het systeem te kunnen bewerkstelligen. De 32" dampleiding zal uiteindelijk aangesloten 

worden op een ventilator met een capaciteit van 30.000 m3 per uur welke afblaast in de PSA unit (al dan niet 

centraal of per tankput te situeren). Mede gezien het karakter van de emissies (o.a. thermisch ademen) dient de 

dampverwerkingsunit daarbij continue bij te staan. Voor de kostenraming is gebruik gemaakt van een recente 

aanbieding voor een PSA unit met een capaciteit van 2.400 m3 per uur, welke lineair is opgeschaald naar de 

benodigde capaciteit. Hoewel een PSA unit werkt met een adsorptie vloeistof welke lokaal opgeslagen (en 

gecirculeerd) dient te warden, is hiermee in de kostenraming geen rekening gehouden (de berekende 

kosteneffectiviteit is hiermee dus positiever dan uiteindelijk valt te realiseren). Voor de variabele operationele 

kosten is enkel rekening gehouden met het elektriciteitsverbruik van deze units: 422 kW gemiddeld verbruik per 

2.400 m3 per uur, ofwel 272 miljoen kWh voor het continue opereren van 180.000 m3 per uur. Overige utilities 

zoals bijvoorbeeld de wasvloeistof zijn daarbij dus buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 2: Totale kosteneffectiviteitberekenlng Variant 2 voor K1 opslag (gebaseerd op totaal van 
36 tanks} 

Totale kosteneffectiviteitberekening K1 Variant 2 

loebaseerd op totaal van 36 tanks) 

• AanschaffinQspriis € 133 miljoen . Bijkomende investeringen en eenmalige € 107 miljoen 

investerinoen 

Totale investeringen € 240 milioen 

Jaarliikse Kapitaalkosten (x 0.163) € 39 miljoen . Vaste operationele kosten: Onderhoud & Bedienino € 6,8 milioen . Variabele operationele kosten: Utilities e.d . € 27,2 miljoen 

Totale iaarliikse operationele kosten € 34 milioen 

(1) Totale netto iaarlijkse kosten € 73 milioen 

• Emissie basisontwerp (per iaar) 4.150.000 kQ 

• Emissie K1 variant 2 (per iaar) 41.500 ka 

(2) Totale iaarliikse emissiereductie 4.108.500 kQ 

(3) Totale kosteneffectivlteit = (1)/ (2) € 17,77 per ka 

Omdat K1 variant 2 geen gebruik maakt van een inwendig drijvend dak zoals in de voorgestelde activiteit, is bij 

deze variant een marginale kosteneffectiviteitberekening niet zinvol. 

K1 Variant 3: Voorgenomen activlteit in combinatie met dampbehandellng alle emissies 
Het verkennende ontwerp voor deze variant gaat uit van het ontwerp van de voorgenomen activiteit plus een 

dampbehandelingsinstallatie per tankput voor behandeling van emissies die vrijkomen als gevolg van thermisch 

ademen en alle verdrijvingemissies. Omdat in dit geval reeds een behoor/ijke emissiereductie wordt 

bewerkstelligd door het inwendig drijvende dak, kan hier warden volstaan met een dampverwerkingsinstallatie 

bestaande uit een (zee)container met actief koo/ voor eenmalig gebruik. In dit geval zal de afgevangen VOS 

tezamen met het actief kool warden geretourneerd aan de /everancier, welke deze weer opwerkt tot vers actief 

koo/. Net als bij de vorige variant zal oak hier vanwege het veiligheidsrisico elke tank warden voorzien van een 

open afblaas met zuigmond en 12" leiding naar een 32" verzamelleiding. Voor wat betreft leidingwerk en oplijning 

is deze variant dan ook gelijk aan de vorige variant. Jn het verkennende ontwerp is het risico van hotspots c.q. 

bedbrand buiten beschouwing gelaten, hoewel hiervoor zeker nog voorzieningen dienen te warden 

meegenomen. Bij de kostenraming is gebruik gemaakt van recente gegevens voor een vergelijkbaar concept: de 

tijdelijke huur van een container met 6.500 kg aan actief koo/ is 25,- EUR per dag plus € 1 ,89 per kg voor 

levering I inname van actief kool en € 700,- voor installatie en voor de installatie van de container. Voor het 

bepalen van de frequentie van het vervangen van de container wordt uitgegaan van een benodigde adsorptie 

van VOS van ongeveer 13.000 kg per jaar per tank (het verschil tussen de restemissie van de Voorgenomen 

activiteit en de restemissie van deze Variant 3). Als richtwaarde kan daarbij uitgegaan worden van 30% kg/kg 

adsorptie van VOS op actief kool, ofwel uiteindelijk bijna 7 containers per tank per jaar. In deze variant zullen alle 

bovengenoemde kosten warden ondergebracht onder variabele operationele kosten. 
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Tabei 3: Totale kosteneffectiviteitberekening Variant 3 voor K1 opslag (gebaseerd op totaal van 
36 tanks) 

Totale kosteneffectiviteitberekening K1 Variant 3 

(aebaseerd op totaal van 36 tanks) . Totale investeringen Vooraenomen activiteit € 34.300.000 . Aanvullende aanschaffinospriis € 2.910.000 . Aanvullende Bijkomende investeringen en € 8.812.000 

eenmalioe investerinaen 

Totale investerinQen € 46.022.000 

Jaarliikse Kaoitaalkosten (X 0.163) € 7.502.000 
~ Totale operationele kosten VoorQenomen activiteit € 460.000 

Aanvullende Vaste operationele kosten: Onderhoud € 586.000 

& BedieninQ 

Variabele ooerationele kosten: Utilities, e.d. € 3.523.000 

Totale iaarliikse operationele kosten € 4.569.000 

(1) Totale netto iaarliikse kosten € 12.071.000 

" Emissie basisontwerp (per jaar) 4.150.000 kQ . Emissie K1 variant 1 (per iaar) 7.200 ko 

(2) Totale Jaarll[kse emissiereductie 4.142.800 ka 

(3) Totale kosteneffectiviteit = (1) I (2) € 2,91 per kQ 

Tabel 4: Marginale kosteneffectiviteltberekenlng Variant 3 voor K1 opslag (gebaseerd op totaal 
van 36 tanks) 

Marginale kosteneffectiviteitberekening 

tov Vooraenomen Activiteit 

I Extra investeringen tov VA € 11 .722.000 

Kapitaalkosten (per laar) (x 0.163) € 1.910.000 

I Extra operationele kosten tov VA (oer iaar) € 4.109.000 

(1) Extra Totale netto iaarliikse kosten € 6.019.000 . I Emissie VA (per iaar) 500.000 kg . I Emissie K1 variant 1 (per iaar) 7.200 ko 

(2) Totale iaarliikse emissiereductie 492.800 kQ 

(3) Totale kosteneffectiviteit = 11 l / (2} € 12,21 per ka 
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De voorgenomen activiteit voor K3 opslag is een atmosferische opslagtank met een aluminium geodetisch dak 

welke aan de aanhechting bij de tank is dichtgemaakt ("vast dak"), maar met open ontluchting aan de bovenzijde. 

Als zodanig heeft deze VA geen emissie beperkende voorzieningen/kosteneffectiviteit, maar is het basisontwerp 

c.q. startpunt voor de kosteneffectiviteitberekeningen van de varianten . In tegenstelling tot datgene zoals 

hierboven genoemd ender K1 varianten, heeft het in dit geval geen zin om voor de diverse varianten ook neg een 

marginale kosteneffectiviteit te berekenen. 

K3 Variant 1: Voorgenomen activiteit en inwendlg drijvend dek 

Het verkennende ontwerp voor deze variant gaat uit van het ontwerp van de voorgenomen activiteit plus een 

inwendig drijvend dak zonder aanvullende emissiebeperkende voorzieningen c.q. dampverwerking. Voor de 

kostenraming van deze VA wordt daarom rekening gehouden met het aanbrengen van een inwendig drijvend 

dak van GRE, welke zijn gebaseerd op een recente aanbieding van een leverancier. Omdat het hier een 

onderhouds- en bedieningsarm concept betreft wordt in dit geval eenmalig afgeweken van het default percentage 

van 5% voor onderhoud en bediening en wordt hiervoor gerekend met een percentage van 2%. 

Tabel 5: Totale kosteneffectiviteitberekening Variant 1 voor K3 opslag (gebaseerd op totaal van 
10 tanks) 

Totale kosteneffectivlteitberekening K3 Variant 1 

(gebaseerd op totaal van 12 tanks) 

Aanschaffinqspriis € 10.510.000 . Bijkomende investeringen en eenmalige € 5.255.000 

investerinoen 

Totale investerin.aen € 15.765. 000 

Jaarlllkse kaDitaalkosten (x 0.163) € 2.570.000 . Vaste operationele kosten: Onderhoud & Bedieninq € 210.000 

• Variabele ooerationele kosten: Utilities, e.d. n.v.t. 

Totale jaarlijkse operationele kosten € 210.000 

(1) Totale netto Jaarllikse kosten € 2.780.000 . Emissie basisontwero (per iaar) 3.200 kq . Emissie VA (per jaar) 70 kg 

(2) Totale iaarlllkse emissiereductle 3.130 ka 

(3) Totale kosteneffectivitelt = (1) I (2) € 888,18 per kg 

K3 Variant 2: Voorgenomen actlviteit en dampbehandeling alle emissles 

Het verkennende ontwerp voor deze variant gaat uit van het ontwerp van de voorgenomen activiteit plus een 

dampbehandelingsinstallatie per tankput voor behandeling van emissies die vrijkomen als gevolg van thermisch 

ademen en alle verdrijvingemissies. Omdat in dit geval de emissies beperkt zijn (K3 opslag), kan hier worden 

volstaan met een dampverwerkingsinstallatie bestaande uit een (zee)container met actief kool voor eenmalig 

gebruik. In dit geval zal de afgevangen VOS tezamen met het actief kool warden geretourneerd aan de 

leverancier, welke deze weer opwerkt tot vers aktief kool. Ook hier zal weer vanwege het veiligheidsrisico elke 

tank worden voorzien van een open afblaas met zuigmond en 12" leiding naar een 32" verzamelleiding. Voor wat 

betreft leidingwerk en oplijning is deze variant dan ook gelijk aan K1 varianten 2 en 3. In het verkennende 
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ontwerp is het risico van hotspots c.q. bedbrand buiten beschouwing gelaten, hoewei hiervoor zeker nag 

voorzieningen dienen te warden meegenomen. Bij de kostenraming is gebruik gemaakt van recente gegevens 

voor een vergelijkbaar concept. Op basis van de te verwachtte emissies wordt verwacht dat de container eens 

per jaar (per tankput) dient te warden vervangen. 

Tabel 6: Totale kosteneffectiviteitberekening Variant 2 voor K3 opslag (gebaseerd op totaal van 
10 tanks) 

Totale kosteneffectiviteitberekenlng K3 Variant 2 

(gebaseerd op totaal van 12 tanks) . Aanschaffinasoriis € 670.000 . Bijkomende investeringen en eenmalige € 2.740.000 

investerinqen 

Totale investerin_aen € 3.410.000 

Jaarlljkse kapitaalkosten (x 0.163) € 556.000 
w Vaste ooerationele kosten: Onderhoud & Bedieninq € 173.000 . Variabele operationele kosten: Utilities, e.d. € 45.600 

Totale iaarliikse ooerationele kosten € 218.600 

(1) Totale netto JaarllJkse kosten €774.600 

• Emissie basisontwerp (per iaar) 3.200 kq . Emissie VA (per jaar) 30 kg 

(2) Totale laarlllkse emissiereductle 3.170 kg 

(3) Totale kosteneffectlviteit = (1) I (2) € 244,36 per kg 

K3 Variant 3: Voorgenomen activiteit, inwendig drijvend dek en dampbehandeling agv daklandingen 

Het verkennende ontwerp voor deze variant gaat uit van het ontwerp van de voorgenomen activiteit plus een 

inwendig drijvend dek plus een vaste dampbehandelingsinstallatie welke is aangesloten op de tank tijdens het 

vullen na een daklanding. Hiertoe warden alle K3 tanks uitgerust met een vaste 6" dampleiding welke dampen 

onder het laagste niveau van het drijvende dak afvoert naar een verzamelleiding. Vanaf hier worden de dampen 

afgevoerd naar een vast opgestelde (zee)container met actiet kool welke direct buiten de tankput zal warden 

opgesteld. Het systeem zal a.a. warden voorzien van een ventilator om geforceerde afzuiging mogelijk te maken; 

en detonatiekeerders om het explosierisico te beheersen. In het verkennende ontwerp is het risico van hotspots 

c.q. bedbrand buiten beschouwing gelaten, hoewel hiervoor zeker nag voorzieningen dienen te warden 

meegenomen. Bij de kostenraming is gebruik gemaakt van recente gegevens voor een vergelijkbaar concept. Op 

basis van de te verwachtte emissies wordt verwacht dat de container eens per jaar (per tankput) dient te worden 

vervangen. Qua kosten is deze variant een combinatie van de vorige 2 varianten. 
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Tabel 7: Totale kosteneffectlviteitberekening Variant 3 voor K3 opslag (gebaseerd op totaal van 
10 tanks) 

Totale kosteneffectlviteltberekening K3 Variant 3 

(gebaseerd OD totaal van 12 tanks) . Aanschaffinosoriis inwendio driivend dak € 10.510.000 

Aanschaffinasorijs damoverwerkina ~ € 670.000 

• Bijkomende investeringen en eenmalige € 5.255.000 

investeringen inwendig drijvend dak 

• Bijkomende investeringen en eenmalige € 2.740.000 

investerini:ien dampverwerkinq 

Totale investerinaen €19.175.000 

Jaarlljkse kapltaalkosten (x 0.163) € 3.126.000 

• Vaste ooerationele kosten: Onderhoud & Bedienino € 425.000 . Variabele operationele kosten: Utilities, e.d. € 45.600 

Totale iaarliikse ooerationele kosten € 470.600 

(1) Totale netto jaarlijkse kosten € 3.596.600 

Emissie basisontwerp (per iaar) 3.200 kQ . Emissie VA loer jaar) 40 kq 

(2) Totale Jaarliikse emissiereductie 3.160 kg 

(3) Totale kosteneffectiviteit = (1) I (2) € 1.138,16 oer ka 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



11 
TE BODIN 
Consultants & Engineers 

Tebodln B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 73300066 

Revisle:B 

Datum: 01 juli 2009 

Bijlage 2 PFD's VA en varianten 

Variantenstudie Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



K1Variant1 

B 

~ fA:0.1l22. 
Blower Flame Arrestor 

note S) 

2 

TK-10-XX 

3 
note 2} 

8-1----v 
MX-10-XX 7J 

M!:J..!l:U 
Side mixer 

c 

TK-10-XX note I ) 
lYPlcat Kl Tank 
Capaolty: 60.000 m3 
Heigh!: 22m. 
Diameter. 61m. 

0 

Design Pressure: -5 / +-10 mbarg 

0 

Boveriaanzlcht Tankput: 
Loldlngloop tjj danlpvBIWCrklng na een 
daklandlng 

00 
0 
00 

·- ~~~-~~~~-------··-··-····-··-··········-······-·-···--···············-·····- · ·1 

I 
I 

Gereinlgde lucht 

OVI 
note 3) 

note4) 

I 
! 
i 

I 
I 
i 
i 

l--· ··-····~-~---··-·--------·-····-·· · ······ · ·-·····--·······--····· · ··---·-·~--i 

G 

NOTES 

1. XX In lag nummor ta llGl. lanknummer 

2. Cubbol Hal aldlohllng •en tDO (lniern drljvend 
dak) 

3. OVI Is dampvorwork!og•lnst1H1llo: 1ype nlel· 
regonora1lot ocU•lkoo1m1ar; •Pll••••ld no1 bullon 
dn !11nkbund 

4. OVI word! alloon opgeslold bl) oon dok.loodlng ; 
opgoolold nol bullon do jonkpul 

15. Open alumlolum dome dak 

B 04105/2009 l'\lin 11 11o.1 voor 1 OV1 s\11.s R.?:PH 

E F 

SVLS llVER 
0 01'l:m«lli V6cn MER SVLS ASTl. 

a..... VO,P41COU EMU e.v. 

11 
TE BODIN 
Cet11,.l t 11'lh 6. ~il1l111HA 

G 

1IUe Process F1ow Diagram 

..... 
· I• 

MER Varianten Oampsysteem K1: 
Variant 1: Atm. Ta.nk met Alu. Dome met 100 
met OVI voor daklandlngen 

.... ... 
H 

3 



Bijlage 2 PFD's VA en varianten 

K V 1 oorgenomen act1v1te1t 
A I 9 I c I 0 I E I F 9 I H 

TK-10.xx note 1J MX· 10.XXAIB Bovenaanzlch1 T1n~pu1: NOTES 

Typlc1I Ki T1nk Side mixers- 1.JIX ll'ltagrwmmetlahet t.nknurrmer 

cni;,city: eo.ooo ms (For cru~ onf./) 

Ir~ 0 I 
2. Dublitl 1811 afddtttlg van 100 (lntarn He t.2.2m. 

Dlameter:61m. drijvend dllk) 

Deal9nPreasuie: -51+10mmarg /I~ j 
a. OptnaMnlnk.ln dome dak . _; I 

I I ,-- - I I 

IC (\I I ) I J _ / _./ i 

( LI IC I OI - ----- i -

~-·~----- -- I _ _/ 
I I 

I 

' 

2 TK-1 0-XX I 2 

note 2) "I I~ no'1 21 

- >--

-, 
,,,- \/ { 

M \ J f \ - MX-10-XXAIB 
l_/ 

3 3 

- -

I 
I .. 25J02"21»1 •annt nt ".civr M.fR OVLS MYE!A I 

4 I Oll12>VOO V.;i .Qf llE,R ""lO ~ I 4 .... "'" Cl;~oticn"tt:uc!« "-'Y , .. ....,., 
..... YO~l !ll:EA B...V, - !mll>I 

11 
,... 

ProeeS& Flow Diagram 
MER Varlanten Dampsysteem K:I: 

T E BODIN 
VoorgenomenActJvltelt: At.m. Tank met 

C. '.""•"Jl1 11l' A ~~"' ' '-' ' 
Alu1!11nlum Dome met IDD zonder DVI 

..... ""' - I'"' lcr~ 1: D'~bJ ,.. I • 1"·· R:i111t fo..n ~· · :r ~ •• :111•1~ ~ 1 • 

I I 0 I E I F G I 1-1 



K1Variant2 
A 

F-01 
Blower 

B 

FA-10-XX 
Flame Arrestor 

FA..01102 
Flame Arrestor 

c 

MX-10.XXA/B 
Side mixers 
(For crude only) 

D 

TK-10-XX note 1) 
Typlcal K1 Tank 
Capacity: 60.000 m3 
Height: 22m. 
Dlame1er:61m. 
Deslgn Pressure: -5 / +10 mberg 

----·--·.--··------------··--··----------------··-··-----~----~ 

TankDUt10 
nole3) 

TK-10-XX 

r'\ 

(~ \/ 
M _/.--+-------,.._ 

MX-10XX I\ 
) 

-~---------···------------·--·-----------

note 5) 

,,,.J Vin 
Tonl.P '" 

13 
01'9r ..... 

/ 

D 

E 

E 

F 

eovenaanzlcht K1 Tankputten: 
Leldlngloop voor dampverwerldng 

note6) 

v .. l·~ Ttnliplft npuo 
14en11 sen11 

I 

Wasvloeistof 

F 

DVI 
note 4) 

G H 

NOTES 

1. xx~ tag MITlll'llr It net t1nWUn1MJ 

2.Dubbol MOlofOl<lllingven IDD flntomdrllwn<I <Ill) 

3.P'Uttnt.putWOnllifngt-lladompht
VOOlllan. 

4.DVI li<lmf"'l"'"rtdnt11-Dldo1iypt PSAll'1818Un1 
8Wlng aeleorpdll). Erwtrd1: etn 11oepv1n centrml 
geptuw. Ulltlt voom.n. 

5. 00op&JnlngVl<lllllkf'll' 1311ldlntlOltlln 00 
oPll!n~ tUll'Mllt VOOf •n1q>U110. PilttWM tnpunen 
wordt iilMl dtmphMcllr met ventl9ol" lm91ftOlnll n. 

e.OplJntng tt ldlntJlt1an tankplltWI 101n 1s flnClmltt 
Wrdltor sy••em~ 

Gereinigde lucht 

.. 
0 ,., .. 

""" II ... 

Vervuilde 
wasvloeistof 

25'0~2009 • ntVOOt Mm' 

OM~""°' OOl&lfR .... :-"''*n:rr '-ltKf,. 

vo,Sl.OilEllfA. B.V. 

Emmo .... 
Process Flow Diagram 

SVLS 
SVLS ....... 

MER Varlanten Dampsysteem Kt 

IAVfA 
ASTI. 
c .. ..... 

11 Variant 2: Atm tank met Stalen Dome Oak 
TE BODIN 
COl\h,l: .,.tl & [AJif.e itNi 

zonder IDD met DVI 

Olm ..... .. .. - .._ 1: ,,,._.._, 
7 I~ Aw. 

Ro••ron JI • I · .. ~ - 3142000 .. 
G H 

2 

3 

4 



K3 Vooraenomen act1v1te1t 
1 I I B I c I 0 1 E I F G H A 

NOTES 
.DHI:U..~111 1) 1. XX In '-!! run11111r 11 hot tanknum1111r Typical K3 Tank 
~:~.000m3 !I:. Cotlot1n1 wlnddlchtaUl!lnlum gaodeslsch 
Helglit:22m. dor)ledik 
Diameter. 61111. 
Design Pre8911111: -51 +10 mbttg 

1 1 

Cf CL;J 
'---- /--

------- .. 
Note2) 

2 T-11-XX 2 

'--'--

3 3 

'---...... 

A :n•o:r201N !&.~- ...... VOOf PUA !MIL.II MYH 

0 OU12'20'» ~<OOtMER OllLll AOTI. " 4 -... {GCftti:::rtL.19" 1« - .... - "' a ..... YOlt\O• fWl!A 9 .V. ....... flllml 

11 "" Process Flow Diagram 
MER V11rlanten Dampsysteem K3 
voorgenomen ActlVlteit: gesiote.n 

TEBODIN aluminium dOme dak 
Clltlu l,Ml • A h 1.4J"H ... 

ct .. l:~ 
... .. 1: I°":: 1: ......._.., 

717 -ROlllfl!Dm + JH21Vf " I I 0 I E I F G I H 



K1Variant3 

4 

A 

note 2) 

r-· 
M \.._/ 

\. ,...., 

F-10.01 
Blower 

B 

FA-01/02 
Flame Arrestor 

, ...... , 
\/ 

MX-10-XX 
I 

I ·. . I 
) 

c 

MX-10.XXA/B 
Side mixers 
(For crude only) 

\ 
I 

'--

:: t~ 

D 

TK-10.XX note 1) 
Typical K1 Tank 
Capacity: 60.000 m3 
Helght22m. 
Diameter: 61m. 
Design Pressure: -5/+10 mbarg 

nom ..... f10l'tl fiom ..... """' 011\f< Olhllil 

unb '"""" Ullk\ tlClb 

D 

E F 

Bovenaanzlcht K1 Tankputten: 
Leldlngloop voor dampverwerklng 

FA-01 FA-02 

m ~-- Im ~+ -·:::.-: 

F-10-01 

E F 

G H 

NOTES 

1. XX In lag nummerl1 Mllanknummer 

2. Dubbel -1 aldlohtlng van IDD (Intern 
drljvend dak) 

3. DVI Is dampverwerklngllinstallatle: type nle~ 
regoneradel aclillk<>Dlfllter; een lnsialatle per 
llnkpuL 

4. Open aluminium dome dale 

Gereinigde lucht 

DVI 
note 3) 

Olft Yopn.Ol f"MEA B.V. 

RG1•1d-'fn JI 

G 

Process Flow Diagram 
MER Varlanten Dampsysteem K1 
Variam 3:Atm. Tank met Alu. Dome Oak 
met IDD en met DVI -A3 

3 



K3Variant1 
A I B I c I 0 l E. I F G I H 

NOTES 
TK-11-XX note 1) 

1.lOC fntag nummerl• hottanknl.lrnmer Typical K3 Tank 
Cap:iclty: 60.000 m3 

ll. Cetlo•n, Wlnddldll 1\lnlntum geodlislsch H&lght 22m. domed.it Oinmeler. 61m. 
Design Ptoosure: ·5 / +10 nibarg 3. DubbOI 111111 aldlchllllll va.n IDD (Intern 

drfjV«ld dakl 

1 1 

eJ ---
(_L;) 

-~ --- ............ // Nole2) 

2 T-11-XX 2 

~ ~ 

3 l~ l I;:: Note ::t) 3 

._ '----

" -- l.111-_.1.,oorMeA llllU!I !.wl!~ 

4 -0 ii"·~ "'<»•llEll $VU) "8n. 4 

"'" .... C4CotfQl1 ,,v;t ht 
_ . ., 

Cid _,. 
Dir< Vopn.OIEl&EA 8 .. V. 
A:cin:. ~"""'" 

11 "" Process Flow Diagram 
MSR varlartten Dampsysteem K3 
Varlam 1: gesloten a1umln1Um dome dak 

TE BODIN metlDD 
CllMh. 11 . .t l" ll A l1t.(I J" 1tb'I 

..... ..... .... 1: I"-· 1: - '" I d -
RCHIJll)ll'l'I ~I + HOH i10:nw I f A 

I I D I E I F G I H 



K3 Variant 2 
A I B I c I D I E_ I F I G I H 

f:.11:il .EA:ll1l22. IK:11.:XX.note 1 ) Bovenaanzlcht K3 Tan~putten: NOTES 

Blower Flame Arrestor Typical Ka Tank Leldingloop voor dampverwerklng 1. xx In tag nummer Is he! tallknummer 
Capaclly: 60.000 m3 
Helg,t1t: 22m. 2. Open alutnlnlum dorne dak 
Diameter: 61m. 
Design Pressurei -5 / + 1 O mbarg 3. DVI ts damplletwerklngslnstatlatte: type niet• 

regeneraUel actletl<oolliller: eon ln'stallatle per 

~loo 
lallkput. 

I TIMPOt II 1 

/c5oo 

~ °o°I~"" - LI 
,___ 

nole·2) 
-~I\ 

____/ '--
2 2 

TK-11-XX - - - - - ('"·····-···-·~-···- .. ··-···-·~- ···-·~----·-·-----·-- ... -···-···- . -OVI skid 

Ff om f Jom f tom 'From 

"'"°' ••l)ft cn h.~ olhor 

"""" ...... '"""' llnh 

Gereinigde lucht 

I 
3 I 

I 
3 

FA-01 FA-02 I 

®-@--®---
DVI 

I 
I 
I 

note3) I 
! 
I 

F-11-01 
I 

' I 
I 

' I 
I 

........ i -I 

! 
i 

---·-·--------------------------··----------·-.] 

T 
9 ... - Aanntl\H [ 11•oor ... .-...... OVT SVLS R:KP"N T 

• 2$.02l200ll ,_.,.,._,.II voor MEA SVl.S MVeR I 
4 0 01-1naae Voor UER SVlS ..UL I 4 

n... - Del~~· Di1:..1u1r. ""' -.. .,.. Vop•lr:Oll E~EJ\ a.v • ,.,... Etnnoo 

11 
rm 

Process Flow Diagram 
MER Varlanten Dampsysteem K3: 

TEBODIN 
Variant 2: Atm. Tank+ Alu. Dome Oak, 

CClnit lllll LUll , ... h111l n. H IJ zonder IDD e.n met DVI 

...... - - 1: 1--f 1: -- ,.. 1 "I"'" Ro1tofd1m 7:!1 -I• 3805' 3\ 421:!01 I 1 D 

I I D I E I F G I H 



K3 Variant 3 
A 

-

note 4) 

2 

note2) 

4 

I 
F-11-01 
Blower 

I 

B 

EA-01102 
Flame Arrestor 

r 

TK-11-XX 

I c 

~noie1) 
Typical K3 Tank 
Capacity: 60.000 m3 
Height: 22m. 
Diameler: 61 m. 

I D I E l 
B.ovenaanzlcht K3 Tankputten: 
Leiding loop voor dampverwerklng 

F I G I H 

NOTES 

1. XX In tag nummer Is het .tanknummer 

2. Dubbel seal aldlchtfng van IDD (Intern 
dilJ\lend Ciak) 

Design Pressure: -5 / + 1 o mbarg 
3. DVI rs dampverwer.klngslnstalllitle: type nJet· 
re~neratlef actlefl<OOlfllter; opgesteld net 

LI 

l oo 
/ooo 

/8°oo/-" 

Gereinlgde lucht 

FA-01 FA•02 
~ ,,,,,-.....__ ~ ~ ~~ DVI 
~ ~ ~ ~ ~ \ttV ~ \l±V'--~~-"-o_ie_s_J_· _ _ __J 

F-11-01 

" 27""'<0MG 

A 2S.1IV>OOO 

• 01.12.2oaa ... -..... 
~ 

bullen de t11nkbund · 

4. Gesloten aluminium dome dak 

A.1ir1al!ina!U Yoar PAEA SVLS MVER 
Alnn.ono.:11 voor r.&Efll SVlS MYER 

Y0« M.EA SYLS ASTI. 
~htufdiM a.- .. C>o ._.,. 
VOl>lkOU EMEAB.Y • 
Emma ,. ... 

Process Flow Diagram 
MER Varianten Dampsysteem K3: 11 

TE BODIN 
Variant 3: Atm. Tank+ Aly. Dome Oak met 

Ca"n1lh11h • fl'IJl1'1111t11 
IDD en met DVI voor daktandingen 

..... 
""" 

..... 1: I~ 1: "'- '"' I "' ... 
Rott«d.nm 731 ·I· ' ' 42010 I 1 8 

I D I E F G I H 

2 

3 

4 



PFD DVI voor Scheeosbeladinaen 
A I Q I c I D I E I F G I H 

F·S0.01 FA·Ol/02-'03 NOTES 

Vet11lla1or Flame Arrestor 1. DVI i. c111npv-.i1<~11!r .. 1ll1tl81 type rill~ 
,..niratlef IQtlelkoolllllOI'; lnatlllalll 
ga11tlileld op dli kldli 

1 1 

- -

2 2 

----

I 
. 

DVI op de kade 
'--,___ 

I 
Gereinigde lucht 

roou'w FA-01 

I 
EA-02 FA-03 

;'j 1;~ <m> ® <m> I 
DVI 

I ' / s 3 

E·§0-01 

-·-·---··----- ···--·--·-·~~--- I 
-~, 

,,.. 

// 
1-- '--

4 0 H'- lvoo1 MER 811UI LIVER 4 -... C«~&111tflr ._ .. Cid _,. 
Clift Yopu.01 E.U:U B.Y~ ..... f l!Vlll 

~ 
..... 

Process Fla# Diagram 
MER varlanteo 

TE BOD I N 
Scheepsverladlng: DVI op kade 

,:_;ipu"lj U .6 h ~• r flc:'I 

Of<• ...... ""' 1: I'": 1: - 7 I: ..... 
ROl•tOWD )I •I· :rlGlll A 

I I D I E I F" G I H 



TAB13 



11 
TEBODIN 
Consultants & E.ngineers 

Tebodln Netherlands B.V. 

Maurilsstraat 76 • 5615 RZ Elndhoven 

Postbus 7613 • 5601 JP Elndhoven 

Telefoon 040 265 22 22 • Fax 040 265 22 oo 
elndhoven@tebodln.ni • w.vw.tebodln.com • www.tebodln.nl 

Regio Zuid: Maastricht • Elndhoven • Bergen op Zoom • Antwerpen (B.) 

Opdrachtgever: Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
Project: Oprfchting van een lagedoorzetterminal 

Veiligheidsrapport • VR* Deel 1, 2 & 3 

VR* algemeen voor vergunningsaanvraag 

Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Dooumentnummer: 3312256 

Revisie: D 

Auteur: F.M.J. Dulsters 

Telefoon: 040 265 21 89 

Telefax: 040 285 22 00 

E-mail: r.dulsters@tebodln.nl 

Datum: 2 jull 2009 



11' 
TE BODIN 

Tebodln Netherlands B.V. 
Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312256 

Revisie: D 

Consultants & e-n·g1neers 
Datum : 2juli 2009 

Pagina: 2 van 45 

D 02-07-2009 Verwerking commentaar Vopak 

c 22-06-2009 Aanvullen met commentaar BG 

B 15-05-2009 Aanvullinaen Vooak intern 

A 29·04·2009 Aanvulling concept met commentaar BG 

0 15·03·2009 Concept 

Wllz. Datum Omschrilvlna 
©Copyright Tebodin 

F.M.J. Duisters M.J.M. Courage 

F.M.J. Duisters M.J.M. Courage 

F.M.J. Duisters M.J.M. Couraae 

F.M.J. Duisters M.J.M. Courage 

F.M.J. Duisters M.J.M. Couraae 

Oosteller Gecontroleerd 

Alie rechten vooroehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 

Veiligheidsrapport • VR* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunnlngsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



11 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Tebodin Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312256 

Revisie: D 

Datum: 2 juli 2009 

Pagina: 3 van 45 

lnhoudsopgave 

Deel I Beschrijving op inrichtingniveau 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.5 

3 

Algemene rapportgegevens 

Administratieve gegevens 

Aanwijzingsgrond 

lndieningsgrond 

Datum van indiening 

Peildatum VR 

Versiebeheer 

Opzet veiligheidsrapport 

Algemene beschrijving van de inrichting 

Doel van de inrichting 

Voorgeschiedenis en ontwikkeling tot huidige activiteiten 

Ligging en lay-out van het terrain 

Algemeen overzicht van processen en activiteiten 

Aanvoer van vloeibare olieproducten 

Opslag van vloeibare olieproducten 

Afvoer van vloeibare olieproducten 

Onderhoud en inspectie 

Werking kleppensysteem 

Riolering, afvalwater en afwatering 

Aanwezige personen binnen de inrichting 

Gevaarlijke stoffen op de inrichting 

Omgeving van de inrichting 
Omgevingsbebouwing 

Topografische kaart 

Gebiedsfuncties 

Aanwezige personen naar aantal en gebied buiten de inrichting 

Pagina 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

12 
12 
12 
13 
13 
14 

14 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

18 

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

Kwetsbare natuurobjecten en natuurwaarden binnen invloedsfeer inrichting 18 

4 

Afwatering en waterstromen in het gebied 

Grondwaterstroming 

Mogelijke gevaren van buiten de inrichting 

Risico's omliggende bedrijven 

Overstromingsgevaar 

Scheepvaartrisico's 

Risico's (spoor)wegtransport 

Risico's buisleidingen 

Windmolens 

Luchtvaart 

Organisatie 

Veiligheidsrapport - VA* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

19 

19 

20 

20 

21 
21 

21 

21 
21 

22 

23 



lj' 
TE BODIN 
Consultants & Engineers 

4.1 

4.2 

5 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

6 

6.1 

6.2 
6.3 

6.3.1 

6.3.2 
6.3.3 
6.3.4 

Tebodin Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312256 

Revisie: D 

Datum: 2 juli 2009 

Pagina: 4 van 45 

De plaats van de inrichting binnen de organisatie 

De organisatorische eenheden binnen de inrichting 

Het PBZO en het veiligheidsbeheersysteem 

Het preventiebeleid zware ongevallen 

Het veiligheidsbeheerssysteem 

Overzichtstabel VBS elementen 

Relatie VBS tot andere managementsystemen 

Voorzienbare gevaren, noodorganisatie en -voorzieningen 

Beschrijving van voorzienbare gevaren 

Algemene preventieve voorzieningen 

De noodorganisarie en noodvoorzieningen 

Noodorganisatie 

Communicatie tijdens noodsituaties 

Beschikbare technische middelen 

Beschrijving intern noodplan 

Deel II Beschrijving op installatieniveau 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 
1.5 

1.6 

1.7 
1.8 

1.9 

2 

2.1 

2.2 
2.3 

3 

4 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 
4.6 

Procesbesch rijvi ng 

Doel van het proces 

Reactievergelijking 

Logische beschrijving van de procesgang 

Procesflow diagrammen 

Doorlooptijd batch 

Belangrijke procescondities 

Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is 

Utilities en equipment 

Fysische en chemische eigenschappen aanwezige stoffen 

De installatie en de lay-out 

Plattegrond met legenda 

Capaciteit en doorzet 

Beschrijving lnsluitsystemen 

De organisatie en het veiligheidsbeheerssysteem 

Gevaren en maatregelen 

Specifieke procesgevaren 

Specifieke instaiiatiegegevens 

Typerende schade-effecten 

Mogelijke omvang van schade-effecten 

Gevarenzones 

Verdeling installatie 

Veillgheidsrapport - VR* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

23 
23 

24 

24 
24 
24 
24 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

26 

27 

27 

27 

27 

31 

31 

31 
31 
33 
34 

35 

35 

35 
35 

36 

36 
36 

36 
36 
36 

36 
36 



11 
TE BODIN 
Consultants &. Engineers 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

Tebodin Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312256 

Revisie: D 

Datum: 2 juli 2009 

Pagina: 5 van 45 

Gevareninschatting onderdelen 

Overweging voor de mate en type beveiliging 

Overzicht van installatiescenario's 

lnstallatiescenario's 

Deel Ill Analyses en uitwerking van de scenario's 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

Bijlagen 

Onderbouwing Scenario's bedrijfsbrandweer 

Scenario's van belang ter voorbereiding van de rampenbestrijding 
Beschrijving selectie van rampscenario's 

Rampscenario's 

lnformatie voor het opstellen van rampenbestrijdingsplannen overheid 

De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 

De milieurisicoanalyse (MRA) 

Bod em 

Lucht 

Water 

Bijlage 1: 
Bijlage 2: 
Bijlage 3: 
Bijlage 4: 
Bijlage 5: 
Bijlage 6: 
Bijlage 7: 
Bijlage 8: 

Bijlage 9: 
Bijlage 10: 
Bijlage 11: 
Bijlage 12: 
Bijlage 13: 
Bijlage 14: 

Bijlage 15: 
Bijlage 16: 

Kennisgeving BRZO '99 
Topografische kaart ligging Vopak Terminal Eemshaven 
Lay-out bedrijfsterrein 
Stofeigenschappen 
Stof doorzet en maximale opslag 
Blokschema's 
Berekening effectafstanden rampscenario's 
Beschrijving Rampscenario's conform PGS 6 
Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 
Milieurisicoanalyse (QRA) 
Rioleringstekening 
Blokschema 
Transponeringstabel VR* 
Locatie klasse 3 vloeistoffen 

VBS 
Bluswatervoorzieningen 

Veiligheidsrapport - VR* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V, 

37 

38 

38 

38 

39 

40 

40 
40 

41 

41 

42 

43 

43 
43 
43 

45 



11' 
TE BODIN 
Consultants & Engineers 

Tebodln Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Oocumentnummer: 3312256 

Revisie; D 

Datum: 2 Juli 2009 

Pagina: 6 van 45 

Deel I Beschrijving op inrichtingniveau 

Velligheldsrapporl - VA· Deel 1, 2 & 3 VR" algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



ll' 
Tebodin Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312256 

Revisie: D 

TE BODIN 
Consultants & Engineers 

Datum: 2 juli 2009 

Pagina: 7 van 45 

1 Algemene rapportgegevens 

1.1 Administratieve gegevens 

lnrichting 

Ad res 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

Fax 

Functioneel verantwoordelijke 

: Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

: Ranselgatweg (nr. nog niet bekend) 

: 9979 n.n.b 

: Eemshaven 

: n.n.b 
: n.n.b 

: n.n.b 

De inrichting Vopak Terminal Eemshaven B.V. (verder: Vopak) betreft een lagedoorzetterminal voor met name 

de opslag van strategische voorraden vloeibare olieproducten. Een lage doorzetterminal betekent dat de 

opgeslagen hoeveelheid product maximaal een keer per twee jaar wordt vervangen. De BRZO activiteiten 

hebben betrekking op de op- en overslag activiteiten van vloeibare olieproducten. De inrichting valt onder de 

categorieen 5.1 en 5.3 sub. a van het lnrichtingen en Vergunningen Besluit (IVB) van de Wet milieubeheer. 

1.2 Aanwijzingsgrond 

Vopak valt onder de werkingssfeer van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO '99) op grond van de 

artikelen 4 en 8. Dit vanwege de mogelijk aanwezige (vergunde) hoeveelheden aardolieproducten en 

stofcategorieen te weten : ontvlambaar (cat. 6). zeer licht ontvlambaar (cat. 8) en milieugevaarlijk (cat. 9c). De 

kennisgeving, waaruit de aanwijzingsgrond voor toepassing van BRZO '99 volgt, is opgenomen in bijlage 1. 

Omdat de drempelwaarden voor de bovengenoemde stoffen en stofcategorieen, zoals genoemd in bijlage 1, deel 

1 en deel 2 van het BRZO '99, worden overschreden geldt de verplichting tot het opstellen en toepassen van een 

veiligheidsrapport, PBZO-document en veiligheidsbeheersysteem. 

1.3 lndieningsgrond 

Dit veiligheidsrapport (VR*) wordt ingediend in het kader van een MER-studie I vergunningsaanvraag Wet 

milieubeheer voor de oprichting van een lagedoorzetterminal. De aanvraag en het veiligheidsrapport (VR*) 

worden ingediend door Vopak. 

1.4 Datum van indiening 

De indiening van het (gedeeltelijke) veiligheidsrapport (VR*) behorende bij de vergunningsaanvraag Wet 

milieubeheer zal plaatsvinden op 03-07-2009. 

Veiligheidsrapport - VR* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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De pei!datum is de datum vvaarop de beschreven situatie van het VR is gcbaseerd. In dit VR* ls de eindsituatie 

beschreven van de realisatie van Vopak Terminal Eemshaven. Deze situatie wordt gerealiseerd in 4 fases. In 

april 2011 wordt de eerste fase in gebruik genomen en de vierde fase word naar verwachting medio 2016 

gerealiseerd. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in de olieopslagmarkt. Op basis hiervan heeft dit VR* een 

peildatu m van 31-12-2016. 

Tb I F a e 1 asermg b . h. ouw mric tmg 

Fase Activiteiten Behoort tot Realisatle 

aanvraaa/ VR 

1 Vinaerpier, transportleidinaen, 10 tanks verdeeld over 2 tankputten Ja 04-2011 

2 12 opslagtanks verdeeld over 2 tankputten Ja n.n.b. 

3 12 opslaatanks verdeeld over 2 tankputten Ja n.n.b. 

4 12 opslaatanks verdeeld over 2 tankoutten Ja 31-12-2016 

In fase 1 wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde switchtank. Hierbij wordt tank bestemd voor klasse 3 ook 

gebruikt voor 1 of 2. De desbetreffende werkwijze/situatie is verder niet omschreven in het VR*. De 

desbetreffende omschrijving wordt opgenomen in het VR operationeel, bij het inbedrijf gaan van de terminal. 

1.6 Versiebeheer 

Tabel 2 Documentbeheer 

Revisie Datum Hoofdstuk/document Wijzing 

0 06-03-09 Deel I, II en Ill 
Concept VA* t.b.v. MER/Wm aanvraag Vopak Terminal 

Eemshaven 

A 29-30-09 Deel I, II en Ill 
Concept VA* t.b.v. MER/Wm aanvraag Vopak Terminal 

Eemshaven met aanvulling opmerklngen BG. 

B 15-05-09 Deel I, II en Ill 
Concept VA* t.b.v. MER/Wm aanvraag Vopak Terminal 

Eemshaven met aanvullingen Vopak intern. 

c 22-06-09 Deel I, II Aanvullen t.a.v. risico's omliggende bedrijven, toelichting werken 

kleppen systeem, aanvullen t.a.v. Crude Oil Washing, aanvulling 

met verwiizinaen en aanvullina mbt iockeypomp 

D 22-06-09 Deel I, II Enkele tekstuele aanpassingen op verzoek van Vopak. 

Veiligheidsrapport - VA* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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1. 7 Opzet veiligheidsrapport 

De aanvraag om een oprichtingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer dient, bij bedrijven waarop 

paragraaf 3 van het BRZO '99 van toepassing is, vergezeld te gaan van die onderdelen van het 

veiligheidsrapport die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting en het milieu (art. 5.15 

lvb milieubeheer). Deze informatie (inhoudelijk) komt overeen met de onderwerpen die in bijlage 3 van het 

"Rapport lnformatie-eisen BRZO '99" (PGS 6) gemarkeerd met een asterisk (*). 

In bijlage 13 is een transponeringstabel opgenomen t.a.v. de paragraaf volgorde van de PGS 6 ten opzichte van 

de toegepaste hoofdstuk indeling van de MRA. Een samenvatting is niet toegevoegd in dit VR* daar deze 

conform de PGS 6 en de C4 controlelijst van de overheid niet verplicht is, en weinig tot geen toegevoegde 

waarde heeft. 

Het volledige veiligheidsrapport, inclusief de overige genoemde elementen uit bijlage 3, dient bij inwerkingstelling 

van de inrichting aanwezig te zijn en aan het (coordinerende) bevoegd gezag Wet milieubeheer te worden 

toegezonden. Het voorliggende veiligheidsrapport is opgezet in overeenstemming met PGS6 en bevat de met 

een asterisk (*) gemarkeerde onderwerpen uit PGS 6 bijlage 3. 

Veiligheidsrapport - VR* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B. V. 
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2 Algemene beschrijving van de inrichting 

2= 1 Doe! van de inrichting 

Vopak Terminal Eemshaven B.V. heeft als doe\ de opslag van met name strategische voorraden vloeibare 

olieproducten. De volgende hoofdprocessen kunnen worden onderscheiden : 

• Aanvoer van vloeibare olieproducten; 

• Opslag van vloeibare olieproducten; 

• Afvoer van vloeibare olieproducten. 

De activiteiten hebben betrekking op verschillende stoffen, weergegeven in bijlage 4 Stofeigenschappen. 

2_2 Voorgeschiedenis en ontwikke!!ng tot hu!dige activiteiter. 

Vopak Terminal Eemshaven B.V. is een nieuw te vestigen inrichting en heeft derhalve nog geen ervaringsjaren 

op deze locatie. Vopak Terminal Eemshaven B.V. maakt onderdeel uit van Koninklijke Vopak N.V. Koninklijke 

Vopak N.V. in zijn huidige vorm is ontstaan in 1999 na een fusie tussen de bedrijven Pakhoed en Van Ommeren 

en beschikt over een wereldwijd netwerk van 80 terminals welke geschikt zijn voo r de opslag van vloeibare 

bulkgoederen. Koninklijke Vopak N.V. bestaat uit vijf divisies. Vopak Terminal Eemshaven valt onder de divisie 

Vopak Oil EMEA. 

2.3 Ligging en lay-out van het terrein 

Vopak Terminal Eemshaven B.V. is voornemens zicht te vestigen aan de Ranselgatweg [nummer n.n.b] te 

Eemshaven, kadastraal bekend Vierhuizen (bestuurlijke gemeente Eemsmond) , sectie A, perceelnummers 3218 

(gedeeltelijk), 3217, 3233, 3232, 3231 , 3230, 3229, 3228, 3225, 2509, 3017, 3227, 3222, 3223, 3224 en 3407 

(gedeeltelijk). In bijlage 2 van het veiligheidsrapport is een topografische kaart toegevoegd waarop de ligging van 

de inrichting in de omgeving is aangegeven. Tevens is in bijlage 3 een lay-out tekening (revisie A 8 mei 2009) 

van de locatie opgenomen. Het referentiepunt is weergegeven op de Westereemsweg. De locatie van de in- en 

uitgangen van de locatie zijn nog niet vastgelegd. Deze warden in de lay-out tekening verwerkt zodra de~ 

bekend zijn, hierbij wordt ook rekening gehouden met de bereikbaarheid van de ro-ro steiger. 

De beoogde locatie van Vopak Terminal Eemshaven bevindt zich in het westelijk dee\ van het haven- en 

industrieterrein de Eemshaven, een kunstmatig gewonnen inham in de kustlijn van het Eems-Dollargebied. De 

grootte van het terrein waarop de beoogde situatie is voorzien bedraagt circa 55 ha. Op het terrein van Vopak 

Terminal Eemshaven B.V. wordt, verdeeld over 4 fases, onder meer het volgende voorzien: 

Tabet 3 Overzicht fases realisatie 

Fase Reallsatie 

Vingerpier voor het laden en lessen van zee- en binnenvaartscheoen 

Fase 1 Transportleidinoen tussen de opslaQtanks en de vingerpier 

10 tanks verdeeld over 2 tankoulten 

1 Pompplaats 

Fase 2 12 opslaotanks verdeeld over 2 tankputten 

Fase 3 12 opslagtanks verdeeld over 2 tankputten + 1 pompplaats 

Fase 4 12 ooslaotanks verdeeld over 2 tankputten 

Veiligheidsrapport - vR• Deel 1, 2 & 3 vR• algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven 8.V. 
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De op de inrichting aanwezige tankputten zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer met additionele 

voorzieningen. Het terrein van Vopak is voorzien van een omheining. De hoofdingang is gelegen aan de 

Noordoost kant van het terrein aan de Ranselgatweg. Voor de op- en overslag van olieproducten worden de 

volgende installaties voorzien: 

• T ankputten; 

• Tanks voor Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3 vloeistoffen; 

• Pompplaatsen met meerdere productpompen, afsluiters en productleidingen I slangen; 

• Slobtanks voor opvang schrobwater en stoffen die vrijkomen tijdens een calamiteit; 

• Transportleidingen tussen tankenpark en vingerpier; 

• Vingerpier; 

• Opslag voor vloeibaar stikstof t.b.v. onderhoud en inspectie van leidingen; 

• Drainage systeem; 

• Riolering; 

• Brandblusvoorzieningen; 

• EHBO-ruimte (in controlekamer) . 

In bijlage 16 is een tekening opgenomen waarop de bluswaterleidingen, ringleiding, in fase 1 zijn weergegeven. 

Het ringleidingnet wordt uitgevoerd in GAE (Glass Reinforced Epoxy) en wordt continu onder druk gehouden 

door een elektrische jockeypomp. Verder zijn er twee brandbluspompen (diesel) aanwezig die binnen 20-30 

seconden opeenvolgend starten als de druk in het systeem wegvalt. De dieselpompen (brandbluspompen) 

hebben een voorziening op 'open water', de haven, waar voldoende water beschikbaar is. De jockeypomp 

betrekt zijn water vanuit een op het terrein gelegen sloot (recirculatie met OWS afscheider bij inlaat) of uit een 

voorraadtank/buffertank, hetgeen nog niet is vastgesteld in het ontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met 

voldoende capaciteit en beschikbaarheid t.a.v. de werking van de jockeypomp. 

Op het bluswatersysteem worden "voldoende" hydranten geplaatst (conform PGS 29, NFPA 11, etc.). De 

hydranten worden op een onderlinge afstand van 80 meter aangebracht, tenzij er in de directe omgeving sprake 

is van een verhoogde bluswaterbehoefte, waarbij na elke drie hydranten een blokafsluiter wordt geplaatst. Er 

kunnen minimaal 3 hydranten gelijktijdig worden aangesloten waarbij een voldoende toevoer is gegarandeerd 

voor brandweervoertuigen. 

De inrichting beschikt over een toevoeraansluiting op het bluswaternet voor aansluiting van reserve 

pompcapaciteit van de gemeentelijke brandweer (aanduiding met hoofdletter B). Daarnaast is er een 

toevoeraansluiting op het bluswaternet op de steiger voorzien tbv blusboten. 

De situering van de bluswaterleidingen in de fases 2 t/m 4 is gelijk aan de situering van de bluswaterleiding in 

fase 1. Op de tekening zijn nog geen hydranten zichtbaar. De hoeveelheid en de positie van de hydranten wordt 

in overleg met de brandweer en verzekeraar bepaald. In het operationele VA zal een tekening worden 

opgenomen met de locatie van de hydranten. 
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2.4 Algemeen overzicht van processen en activiteiten 

!n deze paragraaf vvorden de processen en activiteitcn van Vopak beschreven. In bijlage 12 is rniddels eeri 

simpel blokschema het proces binnen de inrichting van Vopak weergegeven. Een uitgebreide weergave van de 

processen binnen de inrichting is weergeven in deel 2 van het VR middels PFD's en P&ID's. De processen en 

activiteiten binnen Vopak kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

• Aanvoer van vloeibare olieproducten; 

• Opslag van vloeibare olieproducten; 

• Afvoer van vloeibare olieproducten; 

• Onderhoud en inspectie. 

De processen en activiteiten worden in onderstaande paragrafen nader toegelicht. 

2.4.1 Aanvoer van vloeibare olieproducten 

De vloeibare olieproducten worden aangevoerd met grote zeetankers met een maximum opslagcapaciteit van 

circa 85.000 DWT en een diepgang van maximaal 14 meter. De tanks van de zeeschepen zijn dubbelwandig 

uitgevoerd. Om zeeschepen veilig te laten aanmeren, zullen ze onder begeleiding van sleepboten de haven 

ingaan. Op de Eems wordt waarschijnlijk gebruikgemaakt van een (escort)sleepboot. Vanaf boei 24-25 worden 

meerdere sleepboten ingezet voor het naar binnen varen van het zeeschip in de haven. Binnen de haven worden 

eveneens meerdere sleepboten gebruikt om het zeeschip achterwaarts aan te meren aan de vingerpier. Bij het 

lossen wordt gebruikgemaakt van pompen op de zee-schepen zelf . De maximale tijd die nodig is om een 

zeeschip te laden of lossen bedraagt 34 uur. Het lossen van zeeschepen zal zich op basis van het scenario 

'geen verdieping van de vaargeul' circa 69 maal per jaar voordoen. Het lossen van zeeschepen zal zich op basis 

van het scenario 'verdieping van de vaargeul voor een diepgang van 14 meter', circa 33 maal per jaar voordoen. 

De olieproducten worden via transportleidingen naar de opslagtanks verpompt. Binnen het tankenpark zorgen 

kleppen in de leidingen ervoor dat het product in de daarvoor bestemde opslagtank terechtkomt. Een 

omschrijving van het dampverwerkingsinstallatie (DVI) is opgenomen in Deel 2 van het VR (paragraaf 1.3). 

2.4.2 Opslag van vloeibare olieproducten 

De opslag van vloeibare olieproducten vindt plaats in opslagtanks. Deze opslagtanks hebben een hoogte van 22 

meter (tot het koepeldak), een diameter van maximaal 61 meter en een volume van 60.000 m3
. De tanks zijn 

geplaatst in diverse tankputten, maximaal zes tanks per tankput, met een oppervlakte van maximaal 42.000 m2 

en een bund hoogte van 4 meter. De voorzieningen op de tanks zijn zodanig dat de mogelijkheid bestaat om 

Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3 olieproducten op te slaan. De uitvoering van de tanks verschilt per klasse. De 

tanks die zijn ontworpen voor Klasse 1 vloeistof zijn voorzien van mixers, een koepeldak (dome) en een inwendig 

drijvend dek (IDD) met dubbele seal. De tanks die zijn ontworpen voor Klasse 3 vloeistoffen zijn voorzien van 

een vast dak en een atmosferische ontluchting. Het al dan niet aangebrachte inwendig drijvend dek (IDD) zal bij 

een laag niveau in de tanks op poten komen te staan of aan kabels komen te hangen, om schade aan onder 

andere de afsluiters, mixers etc. te voorkomen. In die situatie ontstaat een verzadigde damp ender het dek, die 

bij het vullen van de tank met nieuw product uit de tank wordt gedrukt als verdringingslucht. Deze situatie wordt 

ook wel 'daklanding' genoemd. Per tank komt er gemiddeld een daklanding per twee jaar voor. Eens in de 1 O 

jaar zal er een daklanding ten behoeve van onderhoud plaatsvinden. 
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Elke opslagtank heeft een gecombineerde toe- en afvoerleiding met elk een hoge en lage aansluitnozzle. De 

tanks worden voorzien van mixers om uitzakken van zware fracties te voorkomen. De tanks worden gedrained. 

Het drainen kan noodzakelijk zijn om water te verwijderen dat uit een product is uitgezakt. Dit water wordt per as, 

middels een zuigwagen, van de inrichting verwijderd. 

2.4.3 Afvoer van vloeibare olieproducten 

De producten worden per zeeschip of lichter (binnenvaartschip) afgevoerd. De producten worden hiervoor uit de 

tanks gepompt, met pompen die op de pompplaatsen staan, en via transportleidingen naar de vingerpier 

getransporteerd. Via laadarmen op de vingerpier belandt het product in het aangemeerde schip. 

De totale tijd die nodig is om een lichter te beladen (het aansluiten, het verpompen en ontkoppelen), bedraagt 

gemiddeld 5 uur. De verwachting is dat per week ongeveer 2 a 3 binnenvaartschepen zullen aankomen in de 

haven (circa 138 binnenvaartschepen per jaar). 

De grootte van het zeeschip bepaalt de tijd die nodig is om te laden dan wel te lossen. De grootte van een schip 

bepaalt ook de diepgang van een schip, waardoor de maximale los- en laadtijd afhankelijk is van de diepte van 

de vaargeul. Voor de diepte van de vaargeul zijn drie scenario's gedefinieerd: vaargeuldieptes voor diepgang 

schepen van circa 10,5 meter, 12 meter en 14 meter. Het beladen van zeeschepen zal zich tussen de 12 

(diepgang schip 14 meter) en 18 maal (diepgang schip 10,5 meter) per jaar voordoen. Het laden van een 

zeeschip zal evenveel tijd in beslag nemen als het lossen van een zeeschip. De laadtijd en lostijd zijn echter ook 

gerelateerd aan het product. Afhankelijk van het product wordt een pomp met een capaciteit van 1 .800 m3Jh 

(benzine/diesel) dan wel 3.000 m3/h (crude) gebruikt. De gemiddelde pompsnelheid bedraagt 1.500 m3/h dan wel 

2.500 m3/h. De maximale laad- cq. lostijd bedraagt 34 uur. 

2.4.4 Onderhoud en inspectie 

Er wordt een strikt onderhoudsprogramma ingevoerd wat zal aansluiten bij de bestaande procedures van Vopak 

en de bestaande praktijk. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de door Vopak opgestelde werkinstructie. Deze 

werkinstructie is in overeenstemming met de eisen van EEMUA 159 en de PGS 29. 

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Dagelijkse controles en curatief onderhoud; 

• Periodieke geplande controles en preventief onderhoud; 

• Periodieke inspecties; 

• Verplichte keuringen van installaties. 

Omdat de tanks uitsluitend bestemd zijn voor de opslag van olieproducten, is tankreiniging zelden nodig. lndien 

wordt overgeschakeld naar een andere klasse of een ander type product is tankreiniging wel noodzakelijk. Voor 

tankreiniging bestaat een speciale procedure. Hierbij worden de restanten olie en slop uit de tank verwijderd en 

per as als afvalstof afgevoerd naar een erkende verwerker. De tank wordt vervolgens ontgast. Voor de toegang 

tot de tankput met voertuigen en materialen ten behoeve van onderhoud en/of inspectie wordt een overgang over 

de putdijk gemaakt. Deze is voldoende stevig voor het te verwachten transport en kan de primaire functie van de 

putdijk intact laten . 
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De transportleidingen zijn geschikt om leeg en/of schoon gemaakt te worden met behulp van 'piggen'. Bij 

onderhoud of inspectie wordt een schuimrubberen 'prop' ender stikstofdruk door de leiding geblazen om vloeistof 

te verdrijven. Hiervoor zijn voorzieningen nodig om de 'pig' in de leiding te bi-engen en weer ie verwijderen. De 
aanleidingen kunnen gestript worden (leegzuigen met zelfaanzuigende pomp) 

2.4.5 Werking kleppensysteem 

Alie geautomatiseerde kleppen binnen de Vopak Terminal Eemshaven zijn elektrisch aangedreven kleppen. 

Vanwege de lage personele bezetting zijn alle kleppen primair te bedienen vanuit de controle kamer, daarnaast 

hebben de kleppen een locale bediening en een standaanduiding. De kleppen zijn goed bereikbaar aangezien 

voor elke elektrische afsluiter een bordes wordt ge'installeerd vanwaar de klep bediend kan worden. De 

veiligheidskleppen zijn eveneens elektrisch maar hebben of een UPS voeding (grote kleppen) of een 

verenpakket {klcinc klcppcn) wclke de l~lep zal sluiten in gevai van nood naa;· de failsafe i:iu:;ilit:l . 

2.4.6 Riolering, afvalwater en afwatering 

Het afvalwater van de inrichting bestaat uit afvalwater uit sanitair, douche en keuken , hemelwater en, ten tijde 

van brand, bluswater. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de afvalwaterstromen. 

Tabel 4 Overzicht afwaterstromen 

Afvalwaterstroom Omschrijvlna Afvoer 

Sanitair afvalwater Toiletten, handwasbak, keuken en douches VacuOmtruck of mobiele 

sanitaire unit 

Hemelwater Schoon hemelwater Schoonwatersysteem 

Verontreiniad reaenwater Erkend verwerker 

Bluswater Opgevangen bluswater a.g.v. bestrijding calamiteit Nader te bepalen I 

erkend verwerker 

Per jaar wordt er 410.000 m3 niet-verontreinigd en 100 m3 verontreinigd hemelwater afgevoerd. Water afkoms, 

van tanktest is hierbij niet in beschouwing genomen (niet van toepassing gedurende gebruiksfase). In de 

onderstaande paragrafen warden de afvalwaterstromen en de riolering nader omschreven. In bijlage 11 zijn de 

rioleringstekeningen opgenomen van het tankenpark en de vingerpier. 

Sanitair afvalwater 

Sanitair afvalwater wordt opgevangen in een verzamelput welke wordt geleegd door een vacuOmtruck. Het 

betreft water van een toilet, douche en handwasbak in het bedieninggebouw. De steiger wordt voorzien van een 

mobiele sanitaire unit. 

Schoon hemelwater 

Het hemelwater is in een gecontroleerde en een ongecontroleerde stroom te verdelen. De ongecontroleerde 

stroom gaat direct de grond in. Het betreft hemelwater dat in vrije gedeelten van de terminal valt. De 

gecontroleerde stroom valt in bund areas en in trenches. De bund areas warden vloeistofkerend uitgevoerd. Het 

schone hemelwater dat in deze areas valt wordt onder afschot naar een inspectieput gevoerd welke zich op het 

laagste punt van de bund bevindt. Het hemelwater wordt gecontroleerd via een afsluiter doorgelaten op het 

schoonwatersysteem. Dit gebeurt per bund area door een handmatige actie van een operator. I-
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schoonwatersysteem gaat verder naar een inspectieput voor het de terminal verlaat en geloosd wordt op de 

sloot. Het hemelwater wat in de trenches valt, stroomt onder afschot naar een laagste punt dat is aangesloten op 

het schoonwatersysteem. Alvorens dit hemelwater op de sloot geloosd wordt, gaat het eerst door een 

inspectieput welke is voorzien van een olie/water scheider. 

Potentieel verontreinigd hemelwater 
Op plaatsen waar eventuele verontreiniging kan optreden wordt, door een omrand oppervlak met een 

afvoerputje, het potentieel verontreinigd hemelwater via een volgevuld riool afgevoerd. Dit systeem is als een 

soort kralenketting uitgevoerd tussen de omrande oppervlakjes met als verbindingsstreng de riolering. Het 

potentieel verontreinigd hemelwater wordt in een inspectieput opgevangen. Na controle gaat het water verder in 

het schoonwatersysteem en als het hemelwater vervuild is wordt het in de vuilwateropslag opgevangen om 

vervolgens per as de terminal te verlaten. De riolering is volgevuld om eventuele brandoverslag te voorkomen. 

Doordat het riool continu vol met water staat zal de olie aan het omrande oppervlak blijven drijven. De olie kan 

hierdoor verwijderd warden alvorens het systeem verontreinigd zal warden. 

Lekdetectie opslagtanks 
De opslagtanks hebben elk een eigen lekdetectie welk in een inspectieput uitmond. Hemelwater kan in dit 

detectiesysteem niet doordringen. 

Condens in opslagtanks 
Condenswater dat zich in de tank bevindt valt naar beneden en zal zich onder de opgeslagen vloeistof 

verzamelen. Door een separate drainageleiding wordt dit verontreinigd condenswater afgevangen en zal per as 

de terminal verlaten. 

Pompplaats 
Hemelwater ter plaatse van het pompplaats stroomt middels een overkapping af. Dit hemelwater behoort tot de 

stroom niet verontreinigd hemelwater. In het pompplaats komt een afvoer voor lekkage. De vrijgekomen vloeistof 

wordt opgevangen in een put welke door een vacuOmtruck wordt geleegd. 

Bluswater 
In geval van brand wordt het bluswater opgevangen in de bund area of een pompplaats. Na een calamiteit zal 

Vopak bepalen hoe het bluswater afgevoerd wordt. Tot die tijd blijft het bluswater in de bund area of pompplaats. 

Onvoorziene lozingen 
Ten aanzien van mogelijk onvoorziene lozingen heeft Vopak verschillende opvangvoorzieningen getroffen. In de 

onderstaande tabel is een overzicht van de opvangvoorzieningen weergegeven. 
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Tb I 0 a e 5 1pvanavoorz1en naen per ocat1e 

Locatie Voorzieningen en afstroomroute 

Opslag bulk vloeistoffen Vrijgekomen ol ie word! opgevangen in de tankput. Via horizontale drainage komt een spi ll terecht in de 

controleput van de bund, welke word! geleegd door een vacuumtruck ingeval van vervuiling. Na 

identificatie van schoon hemelwater wordt de tankput leeggepompt naar het hemelwater riool dat via 

een 2• inspectie put en een olie water afscheider loost op de nabijgelegen sloot. Bij het falen van de 

bund van de tanks kan middels het afsluiten van de riolering eveneens opvang gecreeerd warden op de 

bedrijfs locatie door de aanwezigheid van de zeedijk. 

Leidingtransport Bij breuk van de leiding kan afstroming plaats vinden naar een bund of de opvang tussen de weg en de 

zeedijk. Indian deze maatregelen falen kan mogelijk afstroming plaats vinden op de nabij gelegen sloot. 

Voor het leidlnatransoort is deze afstroom route niet aannemeliik. 

Schccp:;vcrl::lding Afstroomroute naar de [ems 

Steiger scheepsverlading De opvang van de vingerpier komt terecht in een sloptank met een inhoud van 5 m3. In de MRA is 

worstcase oemodelleerd zonder oroductopvano. 

2.4.7 Aanwezige personen binnen de inrichting 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen ten aanzien van het aantal aanwezig personen gedurende 

de dag en nacht op het terrein van Vopak. 

Tabel 6 Overzicht aanwezige personen binnen de inrichting 1 

Locatie I actlvlteit Dag (07:00 -19:00 u) Avond (19:00 - 23:00 u) Nacht (23:00 - 07:00 u) 

Personeel Vooak bedieninasaebouw 1-5 0-5 0-5 

Personeel Vooak terminal 0-2 0-2 0-2 

Personeel Vooak vinaer pier 0-5 0-5 0-5 

Derden (oa. Schiooer bij vingerpier) 0-2 0-2 0-2 

Derden (o .a. bezoekers en 0-2 0-2 0-2 

onderhoudsfirma's) 

Totaal 1-10 1-10 1-10 

Tijdens normaal bedrijf zijn er 2 personen aanwezig binnen de inrichting. Zij bevinden zich voornamelijk in het 

bedieningsgebouw. Dagelijks maken zij een rondgang over de terminal. Ten tijde van scheepsverlading zullen er 

5 medewerkers van Vopak aanwezig zijn, zij zullen zich bevinden in het bedieningsgebouw en op de vingerpier. 

2.5 Gevaarlijke stoffen op de inrichting 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van welke stoffen bij Vopak maximaal aanwezig zouden kunnen 

zijn. De op- en overslag activiteiten van Vopak hebben betrekking op de ADA klassen 3 (en mogelijk 9). In bijlage 

5 staat in tabelvorm de totale doorzet per jaar en de maximale opslag weergegeven. De in bij!age 5 vermelde 

stof betreft een worstcase voorbeeldstof waarmee de Milieu Risico Analyse (p-xyleen) en de Kwantitatieve Risico 

Analyse (n-hexaan) uitgevoerd zijn. 

1 Een avond dienst vangt normaliter aan na 16h, indien er geen activiteiten zijn op de terminal is de terminal in de avond niet bemand. 
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3 Omgeving van de inrichting 

Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke externe risico's bij calamiteiten binnen de inrichting wordt in deze 

paragraaf de omgeving beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in bebouwde gebieden en gebieden met 

natuurwaarden. In bijlage 2 is een topografische kaart opgenomen van de omgeving. 

3.1 Omgevingsbebouwing 

Vopak is gelegen aan de westelijke kant van haven- en industrieterrein de Eemshaven. Aan de noord kant van 

de inrichting bevindt zich direct achter de terreingrens een locatie van de N.A.M. en ten noordoosten van de 

inrichting bevindt zich het bedrijf Socar. Aan de oostzijde liggen een negental bedrijven in de directe omgeving 

van Vopak. De omliggende bedrijven worden in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 7 Bedrljven en bevolkingsdichtheid rondom Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

Bedrljf Type Aantal werknemers Aantal werknemers Afstand tot Vopak 

dagdienst nachtdienst [m] 

Socar lndustrie 7 6 Ca. 450 

Wagenborg lndustrie 15 15 Ca. 200 tot open 

terrein, Ca. 520 tot 

bebouwinq 

Service centrum lndustrie 20 8 Ca. 520 

Restaurant Molenzicht Commercieel 5 2 Ca. 170 

Sealane lndustrie 18 18 Ca.BOO 

Mari co lndustrie 5 1 Ca. 800 

AG Ems lndustrie 974 4 Ca. 1550 

Eemshout lndustrie 20 2 Ca. 300 

TCN SIG lndustrie (5 oers/hal 1 Ca. 250 

VSNL Tyco lndustrie (5 pars/ha) 1 Ca. 350 

Essent lndustrie 2 0 Ca. 100 

Nam lndustrie 0 (in QRA 0.5) 0 (in QRA 0.5) Ca. 20 

Wiinne & Barends lndustrie 42 (5 pers/ha) 42 (5 pers/ha) Ca. 700 

Jan Snel lndustrie 10 0 Ca. 130 

Open terrain ten lndustrie 5 pars/ha 5 pars/ha Ca. 200 

noorden van Vopak 

Eemshaven Cacao lndustrie 10 0 Ca. 200 tot open 

terrein, Ca. 350 tot 

bebouwino 

Open terrain ten lndustrie 5 pers/ha 5 Ca. 300 

noorden van Vopak 

De meest nabijgelegen woonbebouwing is bebouwing verspreid liggend in agrarische omgeving. De meest nabij 

gelegen woning ligt op een afstand van circa 1.050 meter van de inrichting . De dichtstbijzijnde woonkern bevindt 

zich op twee kilometer afstand (plaats Oudenschip) en heeft circa 270 inwoners. Op circa drie kilometer van de 
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inrichting bevinden zich de woonkernen Roodeschool en Oosteinde welke samen een inwonersaantal kennen 

van circa 1300 inwoners. 

De gevaren waaraan deze personen worden worden blootgesteld (warmtestraling en overdruk) zijn nader 

omschreven in de Deel 3 van het VR (ORA en rampscenario's) 

3.2 Topografische kaart 

Bijlage 2 bevat een actuele topografische kaart met een schaal van circa 1 :25.000. 

3.2.1 Gebiedsfuncties 

Het Eemshaventerrein is voorzien van de bestemming "inductrictcrrcin". Doze bestemming is vastgelegd in h 

bestemmingsplan Buitengebied Noord/Eemshaven van de gemeente Eemsmond. De betreffende gronden zijn 

bestemd voor: industriele activiteiten , nutsbedrijven, transportbedrijven en op- en overslagbedrijven met 

bijbehorende bouwwerken, voorzieningen en terreinen. 

3.2.2 Aanwezige personen naar aantal en gebied buiten de inrichting 

Zie paragraaf 3.1 

3.2.3 Kwetsbare natuurobjecten en natuurwaarden binnen invloedsfeer inrichting 

De locatie van de inrichting zelf is niet aangewezen als N2000-gebied en valt ook niet onder de Ecologische 

Hoofdstructuur of het beschermingsregime van het POP Groningen. In de studie naar kwetsbare natuurobjecten 

en natuurwaarden is in het kader van de MER gekeken naar de gebieden welke liggen in de invloedsfeer van de 

Eemshaven. Er zijn diverse Natura 2000-gebieden die in de invloedssfeer van de haven liggen. Het 

dichtstbijzijnde is het Natura 2000-gebied Waddenzee, waar de haven direct aan grenst. Verder zijn enkele 

Natura 2000-gebieden die op grotere afstand van de Eemshaven gelegen zijn relevant, zoals c 
Noordzeekustzone en (nog verder weg) de Waddeneilanden . Deze gebieden liggen deels op Nederlands e,, 

deels op Duits grondgebied. 

Nederland 

• Noordzeekustzone (Vogel- en Habitatrichtlijngebied); 

• Waddenzee (Vogel- en Habitatrichtlijngebied); 

• Duinen Texel, Vlieland, Terschel\ing, Ameland en Schiermonnikoog. 

Duitsland 

• Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer (Vogel- en Habitatrichtlijngebied); 

• Hund und Paapsand (Vogel- en Habitatrichtlijngebied); 

• Linter- und AuBenems (Habitatrichtlijngebied); 

• Borkum-Riffgrond (Vogel- en Habitatrichtlijngebied: nog niet definitief) 

Ook de duinen van Schiermonnikoog (en de andere Waddeneilanden) liggen in het studiegebied en zijn 

beschermd onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn echter niet beschreven omdat er geen direct" 

effecten warden verwacht, gezien de afstand en de aard en omvang van de te verwachten effecten. 
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In het kader van dit VR* zijn enkel de natuurwaarden en natuurobjecten van toepassing die zich bevinden binnen 

het invloedsgebied van de inrichting. Het invloedsgebied van de inrichting betreft 1027 meter [zie ORA] op basis 

van de LC01 (1 % letaliteit) effectafstand van het scenario 10 minuten uitstroom 60.000 m3 opslagtank. Dit heeft tot 

gevolg dat alleen het Natura 2000-gebied Waddenzee zich binnen de invloedsfeer van de inrichting bevindt. 

3.2.4 Afwatering en waterstromen in het gebied 

In de directe omgeving van de inrichting zijn twee sloten en een haven gelegen. Ten noorden van de inrichting is 

een sloot aanwezig welke evenwijdig loopt met de weg "smalspoor" en stroomt in westelijke richting alwaar hij in 

de waddenzee afwatert. Ten zuiden van de inrichting is de "Binnenbermsloot" gelegen. Deze sloot stroomt 

richting het oosten waar hij, na kruising met de "Groote Tjariet" ten noorden van Vierhuizen aan de 

Vierhuizenweg zal afwateren in de Eems. De vingerpier is gelegen in de Eemshaven welke uitmondt in de 

Waddenzee. 

3.2.5 Grondwaterstroming 

In opdracht van Groningen Seaports is op een gedeelte van het terrein een verkennend milieukundig 

bodemonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is onder meer de bodemopbouw en de grondwaterstroming 

weergegeven. 
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3.3 Mogelijke gevaren van buiten de inrichting 

Om de externe risico's van Vopak in kaart te biengen, vvorden externe factoren ge"lnveniariseerd die tot een 

verhoging van de ongevalkansen bij Vopak kunnen leiden. 

3.3.1 Risico's omliggende bedrijven 

Ten gevolge van een ongeval bij een bedrijf met gevaarlijke stoffen zou ten gevolge van brand, een toxische of 

explosieve wolk een verhoogde ongevalkans kunnen ontstaan bij Vopak. In paragraaf 3.1 zijn de buurbedrijven 

van Vopak reeds beschreven, in onderstaande tabel worden de karakteristieken van deze bedrijven en de 

afstand tot Vopak weergegeven . De risicovolle activiteiten waaraan de personen in de omgeving worden 

blootgesteld staan omschreven in bijlage 9 (ORA) en in Deel Ill Hoofdstuk 2: Scenario's van belang ter 

voorbereiding voor de rampcnbestrijding , van dit Vn* 

Tabel 8 Karakteristieken omllaaende bedriJven Vopak 

Bedrijf Risicovolle actlvlteiten Afstand tot Vopak (meter) 

Socar Scheeosverladina, voornamelijk voertuiaen Ca. 450 

Wagenborg Op- en overslag forest products (hout, papier e.d.) Ca. 200 tot open terrein , Ca. 520 tot bebouwing 

Service centrum Geen risicovolle activiteiten Ca. 520 

Restaurant Molenzicht Geen risicovolle activiteiten Ca. 170 

Sealane Op- en overslaq "seefood" Ca. 800 

Marica Container overslaq Ca. 800 

AG Ems Rederii (Borkumliin) Ca. 1550 

Eemshout Prefab timmerwerken Ca. 300 

TCN SIG Geen risicovol le activiteiten Ca. 250 

VSNL Tyco Geen risicovolle activiteiten Ca. 350 

Essent Verdeelstation Ca. 100 

Nam Gasontvanqststation2 Ca. 20 tot terrei ngrens, > 30 meter tot tank 

Wijnne & Barends, Holland Oa. scheepsverlading en productie van biodiesel Ca. 700 

Malt, Biovalue 

Jan Snel Geen risicovolle activiteiten Ca. 130 

Open terrein ten noorden Geen risicovolle activiteiten Ca. 200 

van Vopak 

Eemshaven Cacao Geen risicovol le activiteiten Ca. 200 tot open terrain, Ca. 350 tot bebouwing 

Open terrein ten noorden Geen risicovolle activiteiten Ca. 300 

van Vopak 

Voor het compressor station van de NAM geldt een toetsafstand van 25 meter op basis van Besluit 

voorzieningen en installaties milieubeheer. Aan deze afstand wordt voldaan . Door eventueel ongevai op deze 

locatie kan mogelijk een drukgolf of warmtestraling reiken tot de atmosferische tanks van Vopak. De 

atmosferische tanks falen catastrofaal bij 0,3 barg overdruk, warmtestraling 10 kW/m 2 en zijn kwetsbaar voor 

2 Bij een inventarisatie is gebleken dat op deze locatie geen ondergrondse aardgasbuisleidingen aanwezig zijn . Bij de toetsing aan 

toetsafstand is hier echter wel vanuit gegaan. 
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fragmenten . Explosiegevaar wordt op de NAM locatie onderkend en voorkomen conform de ATEX 137. De 

hydranten en de sprinklersystemen van Vopak om zorgen ervoor dat tanks gekoeld )kunnen) worden die 

blootgesteld worden aan warmtestraling ten gevolge van een brand van buiten de inrichting (b.v. op de NAM 

locatie). De afstand van de Vopak tot de momenteel meest dichtbijgelegen BRZO inrichting betreft 700 meter tot 

Wijnne & Barends, Holland Malt, Biovalue. De afstand tot de (vergunde) LNG terminal (BRZO inrichting) 

bedraagt meer dan 1.500 meter een verhoogd risico op de inrichting van Vopak ten aanzien van een ongeval op 

de LNG terminal is dan ook verwaarloosbaar. 

3.3.2 Overstromingsgevaar 

Het aanmeren en vervolgens laden en lossen van de schepen geschiedt aan de steiger in Julianahaven. Het 

direct aanliggende terrein is gelegen binnen de, 8,5 meter boven zeeniveau gelegen, golfbrekers. De locatie 

waar de strategische opslag plaats zal vinden , is gelegen binnen de primaire zeewering. Het terrein is gelegen 

op 1 meter boven NAP. Door de aanwezigheid van golfbrekers, de primaire zeewering en de hoogte van het 

terrein, is de kans op overstroming van de locatie erg klein. 

3.3.3 Scheepvaartrisico's 

Ten gevolge van een ongeval met een tanker met gevaarlijke stoffen zou ten gevolge van brand, een toxische of 

explosieve wolk een verhoogde ongevalkans kunnen ontstaan bij Vopak. Op de Eems-Dollard vindt transport van 

gevaarlijke stoffen plaats. 

3.3.4 Risico's (spoor)wegtransport 

Ten gevolge van een ongeval met een vrachtauto of spoorketelwagen zou ten gevolge van brand, een toxische 

of explosieve wolk een verhoogde ongevalkans kunnen ontstaan bij Vopak. Vervoer van gevaarlijke stoffen 

d.m.v. wagons met tankcontainers kan plaatsvinden over het spoor wat aan de west- en noordkant het terrein 

van Vopak is gelegen. Het transport over dit spoor zal voornamelijk het gevolg zijn van activiteiten van 

omliggende bedrijven. Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zal voornamelijk het gevolg zijn van 

activiteiten van omliggende bedrijven en zal plaatsvinden via de N46 en zal via de westereemsweg de inrichting 

passeren. 

3.3.5 Risico's buisleidingen 

Ten gevolge van een ongeval met een buisleiding met gevaarlijke stoffen zou ten gevolge van brand, een 

toxische of explosie wolk een verhoogde ongevalkans kunnen ontstaan bij Vopak. Aan de noordkant van de 

inrichting is een NAM locatie gevestigd. Uit een inventarisatie blijkt dat er geen "horizontale" ondergrondse 

buisleidingen (met brandbaar gas of vloeistof) aanwezig zijn . 

3.3.6 Windmolens 

In de directe omgeving van de inrichting komen geen windmolens voor. De dichtstbijzijnde windmolens zijn 

gesitueerd op een afstand van minimaal 141 meter (invloedsgebied windmolen) waardoor er tijdens een ongeval 

met een windmolen geen verhoogde ongevalkans zal ontstaan voor de inrichting van Vopak. De windmolen 

welke zich momenteel op bouwlocatie bevindt wordt te zijner tijd verplaatst/ontmanteld . 
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Er bevindt zich in de directe omgeving van Vopak is geen luchthaven. Hierdoor bestaat ten aanzien van een 

luchtvaartongeval geen verhoogde ongevalkans voor de inrichting van Vopak. Aanvliegroutes zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten. 
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4.1 De plaats van de inrichting binnen de organisatie 

[P.M. Geen lnformatle noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

4.2 De organisatorische eenheden binnen de inrichting 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 
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5 Het PBZO en het veiligheidsbeheersysteem 

5.1 H.et preventiebeleid zware ongevallen 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

5.2 Het veiligheidsbeheerssysteem 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraagj 

In bljlage 15 is een voorbeeld opgenomen ten aanzien van de opbouw van een managementsysteem voor 

Willekeurige opslag terminal van Vopak. Bij het indienen van het operationele VR (bij aanvang van de activiteiten) 

wordt een volledlge omschrijving van het VBS systeem (per VBS element), PBZO document en spec;:ifieke 

procedures die gelden voor de Vopak terminal Eemshaven opgenomen in het VR. 

5.3 Overzichtstabel VBS elementen 

.[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

5.4 Relatie VBS tot andere managementsystemen 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.]i 
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6 Voorzienbare gevaren, noodorganisatie en -voorzieningen 

6.1 Beschrijving van voorzienbare gevaren 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.) 

6.2 Algemene preventieve voorzieningen 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

6.3 De noodorganisatie en noodvoorzieningen 

6.3.1 Noodorganisatie 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

Zie bedrijfsnoodplan in Bijlage x 

6.3.2 Communicatie tijdens noodsituaties 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.) 

Zie bedrijfsnoodplan in Bijlage x 

6.3.3 Beschikbare technische middelen 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.) 

Zie bedrijfsnoodplan in Bijlage x 

6.3.4 Beschrijving intern noodplan 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

Het bedrijfsnoodplan van Vopak heeft als doel: 

• Het beschermen van mensen, zowel binnen als buiten het terrein, tegen de gevolgen van een incident; 

• Het beperken en beheersen van de gevolgen van een incident; 

• Het indammen en beheersen (waaronder bestrijding) van de (effecten) van het incident. 
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Deel 11 Beschrijving op installat.ieniveau 
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1 Procesbeschrijving 

1.1 Deel van het proces 

Het doel van het proces bij Vopak Terminal Eemshaven is op- en overslag van vloeibare olieproducten. 

1.2 Reactievergelijking 

Het proces betreft hier enkel op- en overslag van vloeibare olieproducten waarbij gehandeld wordt volgens de 

opgestelde procedures. Hierbij vinden geen reacties plaats. 

1.3 Logische beschrijving van de procesgang 

De volgende logistieke processen worden binnen de inrichting onderscheiden: 

1. Aanleveren van product per zeeschip en afvoer van product per zee- en binnenvaartschip middels 

leidingtransport en pompplaats; 

2. Dampverwerkingsinstallatie; 

3. Opslag in tanks. 

Hierbij wordt laden en lossen wordt beschouwd als elke keer opnieuw opstarten. 

1. Aanvoer van product (vloeibare olieproducten) per zeeschip en afvoer van product (vloeibare 

olieproducten) per zee- en binnenvaartschip 

Olieproducten worden per zeeschip aangevoerd. Deze schepen hebben een maximum opslagcapaciteit van 

85.000 DWT en leggen aan, aan een vingerpier in de Julianahaven. Voor het laden/lossen van de lading is een 

losinstallatie aanwezig. De producten worden gelost middels pompen op de schepen via het manifold (plaats 

waar pompen en kleppen zijn opgesteld) en leidingen naar de tanks op de lage doorzetterminal. De vingerpier 

wordt voorzien van stripperpompen van 15 m3/h en een slobtank van 5 m3
. Het lossen van olieproducten 

geschiedt middels een stalen laad-/losarm. Er kunnen maximaal twee schepen, ongeacht de grootte van deze 

schepen, aan de vingerpier aanleggen. De maximale lengte van de aan te leggen schepen bedraagt circa 280 

meter. De vingerpier is ontworpen voor de aanleg van schepen met een capaciteit van 100.000 DWT. 

Bij het laden/lossen worden pompen en afsluiters op het terrein van de inrichting, na het oplijnen van de 

leidingen, vanuit de controlekamer (CCR) bediend. Terreinpompen zijn voorzien van een manometer met lokale 

signalering en signalering in de controlekamer. De pompen kunnen ook ter plaatse worden bediend, waarbij in 

geval van een calamiteit de pomp direct gestopt kan worden. Pompen en afsluiters aan board van de schepen 

worden door het scheepspersoneel bediend. De pompcapaciteit is afhankelijk van de grootte van het schip en 

het type product. Voordat aangekoppeld wordt, wordt eerst een aarding (spanningsvereffening) aangebracht en 

wordt gecontroleerd of de laad-/losarm leeg is . De laad-/losarmen zijn voorzien van isolatieflenzen. 

Met Jossen wordt niet gestart voordat: 

• De benodigde formulieren, controlelijsten (Ship/Shore Safety Checklist) en overeenkomsten zijn 

ingevuld en ondertekend; 

• Leidingcontrole in de CCR heeft plaatsgevonden. Voor aanvang verpomping wordt het systeem gereed 

gemaakt voor manipulatie. Er vindt controle plaats van leidingsysteem, pompen en appendages in de 
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CCR. lndien afwijkingen warden geconstateerd, zal een Operator ter plaatse inspecteren en 

terugrapporteren zodat eventuele maatregelen getroffen kunnen warden ; 

• Gecontroleeru is of de lank waar het product opgesiagen wordt, geschikt is voor het product en 

voldoende tankinhoud heeft; 

• De noodstop is getest. Voor noodstopprocedures en communicatie wordt een formulier met 

procedureafspraken aan de kapitein overhandigd; 

• De overvulbeveiliging is aangesloten bij lichterverlading; 

• Zeeschepen zijn niet aangesloten op een overvulbeveiliging met de wal. Zeeschepen hebben een eigen 

(intern) overvulsysteem. Het zeeschip staat via een portofoon direct in contact met de CCR waardoor 

direct ingegrepen kan warden. 

Het laden/lessen wordt zowel vanaf de walzijde als vanaf het schip bewaakt. De CCR is permanent bemand mp• 

een loadingmaster d1e zorgt voor permanent toezicht. Zowel de stuurman op het schip als de steigeroperat, 

hebben de beschikking over een portofoon, waarmee de onderlinge communicatie en die met de CCR 

onderhouden kunnen warden. Tussen het walpersoneel en het dekpersoneel is tijdens het lessen voortdurend 

visueel contact of voortdurend zicht op de verlading via het camerabewakingssysteem. 

Direct na het starten van het laden/lessen wordt het gehele leidingtraject visueel gecontroleerd op lekkage. Bij 

het opstarten van de manipulatie is een steigeroperator op de steiger aanwezig . De werkzaamheden vinden dan 

nag ender diens verantwoording plaats. Zadra de verlading goed verloopt en de steigeroperator zich ervan 

verzekerd heeft dat geen lekkages aanwezig zijn in de wal/scheepsverbinding wordt de controle overgedragen 

aan de CCR. De steigeroperator doet dit door via de portofoon contact op te nemen met de loadingmaster. 

Aansluitend controleert de operator het leidingsysteem (leiding, pomp en tank) middels een "natte" controle. 

De superintendent vermeldt in het elektronische wachtboek de tijd waarop de steigeroperator het toezicht aan de 

CCR overdraagt. Hierna valt de gehele bediening ender de verantwoordelijkheid van de loadingmaster, die met 

gebruik van camera's de gehele situatie permanent kan overzien en via de portofoon contact kan houden met het 

schip. Het toezicht vanaf de terminal geschiedt met behulp van de camera's, behoudens bij mist of andere 

extreme omstandigheden, waarbij het verantwoorde gebruik van camera's niet gewaarborgd is. Tijdens h 

laden/lessen warden de in gebruik zijnde leidingsystemen, losarmen, pompen, afsluiters, appendages en de 

ontvangende tank volgens de vastgestelde procedures uitgevoerd en gecontroleerd door operators. De 

controlerondes warden tijdens of direct na het opstarten van een manipulatie uitgevoerd. Gedurende de dienst 

warden er regelmatig controlerondes gereden waarbij het gehele leidingstelsel wordt gecontroleerd. Tevens 

wordt in het eerste deel van de nieuwe wacht een uitgebreide leidingcontrole uitgevoerd, zeals beschreven in de 

procedures. 

Circa een kwartier voor het laden/lossen wordt beeindigd neemt de loadingmaster contact op met de 

steigeroperator en verzoekt deze naar de steiger te gaan. Op de steiger aangekomen, meldt de steigeroperator 

zich weer bij de loadingmaster waarna hij de controle op de steiger weer overneemt. Gedurende de periode dat 

de steiger niet is bemand, wordt de controle van de steiger meegenomen in de terreincontrole, die minimaal 1 x 

per wacht wordt uitgevoerd. 

Na beeindiging van het laden/lessen warden de laad-/losarmen leeggemaakt in de scheepstank of in de landtank 

door het product "mee te geven" met de lessing . Afwijkingen van deze procedure worden vastgelegd in het 

"Operational Arrangement'. Het leegmaken van het leidingsysteem kan geschieden door "piggen" voor 
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transportleidingen. Leidingen bij de tanks worden gestript (leeg zuigen middels een zelfaanzuigende pomp). Het 

leidingsysteem bevat ontluchtingsmogelijkheden. Na het leegmaken van de leidingen worden deze drukloos 

gemaakt. Na het lossen van schepen wordt gecontroleerd of de scheepstanks goed leeg zijn. Na beeindiging van 

het laden/lossen worden de laad-/losarmen of de slangen afgekoppeld en wordt de aarding uitgeschakeld en 

verwijderd. 

De vingerpier is uitgerust met laad- en losarmen. De diameter van de leidingen varieert van 16 inch tot en met 24 

inch. De pompdrukken varieren van 5 tot 12 bar. Om vorming van statische elektriciteit in de opslagtanks en 

schepen te voorkomen tijdens het verpompen, wordt de maximale pompcapaciteit pas gebruikt als de tank of het 

schip voor een deel gevuld zijn. Voor de uitgevoerde studies betekend dit dat er gerekend wordt met gemiddelde 

pompcapaciteiten in plaats van maximale pompcapaciteiten. De gemiddelde pompcapaciteiten bedragen: 2.500 

m3Jh in plaats van 3000 m3Jh, 1500 m3/h in plaats van 1800 m3Jh en 500 m3/h in plaats van 600 m3Jh. 

De volgende (technische) maatregelen worden genomen: 

• Vanuit de controlekamer kunnen de pompen aan de landzijde onmiddellijk worden gestopt; 

• Er is continue communicatieverbinding tussen schip en installatie; 

• Op en nabij de steigers zijn de benodigde brandblusvoorzieningen aanwezig; 

• Er wordt gebruik gemaakt van regelmatig op lekken geteste laad/-losarmen; 

• De verloopstukken, pakkingen en bouten worden door het schip of door de inrichting geleverd; 

• De schepen worden voor het aankoppelen van de laadarm(en) altijd geaard en pas na het afkoppelen 

van de laadarm(en) wordt de aarding verwijderd (spanningsvereffening leidingen). Zodra alle laadarmen 

zijn voorzien van isolatieflenzen zullen de (losse) aardkabels voor het aarden van zeeschepen en 

lichters worden verwijderd en zullen de procedures worden aangepast; 

• De laad-/losarmen worden door de dekwacht van de betreffende lichter aangesloten en bij zeeschepen 

door operators van Vopak; 

• Op de steiger bevinden zich noodstopfaciliteiten om in geval van een calamiteit, in te kunnen grijpen. De 

noodstopknoppen zijn vanuit de CCR bedienbaar. Bij het activeren van een noodstopknop !open alle 

betreffende laad-/losarmafsluiters direct dicht en worden de pompen gestopt. De werking van het 

noodstopsysteem wordt v66r aanvang van elke verlading/lossing getest, middels het activeren van de 

noodstop op de steiger in de CCR waarbij een akoestisch signaal hoorbaar is in de CCR en op de 

steiger. Bij het activeren van het noodstopsysteem worden de pompen aan boord van tanklichters 

gestopt. Bij zeeschepen worden de pompen niet automatisch uitgeschakeld; 

• Voor gemorste producten heeft het schip lekbakken onder het manifold en bij de pompopstelling; 

• De steiger bevindt zich in goede staat, is vrij van obstakels en zijn verlicht; 

• Verbindingen in het leidingsysteem zijn zoveel mogelijk gelast; 

• Leidingsystemen zijn zodanig ontworpen dat zij bestand zijn tegen de te verpompen producten en 

voldoende sterk om de inwendige belasting te kunnen opnemen; 

• Tankafsluiters staan normaal gesloten. 

2. Dampverwerkingsinstallatie (DVI) 
Bij de beladingen van zeeschepen met crude wordt gebruik gemaakt van de DVI. In werkinstructies WI 07.05 

staat vermeld wanneer de DVI gebruikt moet worden. Momenteel wordt binnen het ERP-systeem aan 

aanpassingen gewerkt waarbij verplichting tot gebruik van de DVI wordt aangegeven. Activiteiten welke via het 

DVl-systeem behoren te gaan kunnen "default" worden aangegeven in het systeem. Het gebruik van de DVI is 

verplicht bij de behandeling van Benzine. lndien de capaciteit het toelaat worden ook andere vluchtige producten 
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(dampspann ing > 1 O mbar bij 20 °C) aangesloten en behandeld via de DVI. De dampverwerkingsinstallaties 

bewerkstelligen een reductie van > 99% van de beladingsemissie. 

Bij daklandingen van de tanks wordt gebruik gemaakt van een mobiele DVI unit. 

3. Opslag in tank 
De opslag van vloeibare olieproducten vindt plaats in opslagtanks. Deze opslagtanks hebben een hoogte van 22 

meter (tot aan het koepeldak), een diameter van 61 meter en een volume van 60.000 m3
. De tanks zijn geplaatst 

in diverse tankputten, maximaal zes tanks per tankput, met een oppervlakte van maximaal 42.000 m2 en een 

bund hoogte van 4 meter. De voorzieningen op de tanks zijn zodanig dat de mogelijkheid bestaat om Klasse 1, 

Klasse 2 en Klasse 3 olieproducten op te slaan. De uitvoering van de tanks verschilt per klasse. De tanks die zijn 

ontworpen voor Klasse 1 vloeistof zijn voorzien van mixers, een koepeldak (dome) en een inwendig drijvend del< 

(IDD) met dubbele seal. lJe tanks die zijn ontworpen voor Klasse 3 vloeistoffen zijn voorzien van een vast dak ~ 

een atmosferische ontluchting . 

K1 
Crude* 

I Hfil 

-·l._ _____ q _, 
I s+- ,. 

. ·I 

"""' L 

Voorzieningen K1 crude 

• Koepeldak (dome) 

• IDD met dubbele seal 

• Mixers 

K3 

Voorzieningen K3 

• Vastdak 

• Atmosferische ontluchtingen 

Figuur 1 Weergave voorzieningen opslagtanks 

• Opmerking: de uitvoering van een Kt- tank verschilt nauwelijks van die van een Kt-crude tank. Voor Kt-tanks zijn minder/geen 

mixers nodig 

Bijlage 14 bevat een overzichtstekening van de terminal. De gearceerde tankputten bevatten enkel klasse 3 

vloeistoffen . In de overige tanks kunnen klasse 1 vloeistoffen worden opgeslagen. Het al dan niet aangebrachte 

inwendig drijvend dek (IDD) zal bij een laag niveau in de tanks op poten komen te staan of aan kabels komen te 

hangen, om schade aan onder andere de afsluiters, mixers etc. te voorkomen. In die situatie ontstaat een 

verzadigde damp onder het dek, die bij het vullen van de tank met nieuw product uit de tank wordt gedrukt als 

verdringingslucht. Deze situatie wordt ook wel 'daklanding' genoemd. Per tank komt er gemiddeld een 

daklanding per twee jaar voor. Eens in de 10 jaar zal er een daklanding ten behoeve van onderhoud 

plaatsvinden. 

Elke opslagtank heeft een gecombineerde toe- en afvoerleiding met elk een hoge en lage aansluitnozzle. Mixers 

kunnen gebruikt worden om verschillende producten in suspensie te houden in verband met kwaliteitsissues ten 

gevolge van uitzakking. De tanks kunnen worden gedrained. Het drainen kan noodzakelijk zijn om water 
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verwijderen dat uit een product is uitgezakt. Dit water wordt per as, middels een zuigwagen, van deinrichting 

verwijderd. 

De tanks zijn uitgerust met een hoog-niveau-alarmering die ter plaatse en in de controlekamer alarm geeft 

voordat het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank bereikt wordt. Bij het bereiken van het hoogst 

toelaatbare vloeistofniveau wordt door een onafhankelijke niveaubeveiliging de toevoer naar de tank gestopt. 

Bijlage 14 bevat een overzichtstekening van de terminal. De gearceerde tanks zullen enkel klasse 3 vloeistoffen 

bevatten. In de overige tanks kunnen klasse 1 vloeistoffen worden opgeslagen. 

1.4 Procesflow diagrammen 

In bijlage 6 zijn de PFD's opgenomen. De volgende elementaire regelkringen zijn aanwezig binnen de inrichting 

van Vopak. Het vullen van de tank wordt bewaakt middels de niveauregeling. Bij een hoogniveau in de tank stopt 

de leveltransmitter het vullen (stop pomp). Bij een hoog-hoog niveau geeft deze leveltransmitter een alarm. 

Naas! de leveltransmitter is een levelswitch high voorzien welke onafhankelijk van elkaar zijn ge'installeerd 

(aparte (noodstroom en) stroomvoorziening en DCS) ter voorkoming van het overvullen van de tank. 

1.5 Doorlooptijd batch 

Niel relevant. Er vindt geen productieproces plaats binnen de inrichting. Een lijst met doorzetgegevens is 

opgenomen in bijlage 5. 

1.6 Belangrijke procescondities 

Binnen de inrichting worden diverse stoffen opgeslagen. Alleen bij de klasse 1 vloeistof 'Crude' bestaat de kans 

op uitzakking. Uitzakking van zware fracties van de stof is enkel een kwaliteitsissue en geen veiligheidsissue. 

Door uitzakking kan he! zwaardere product onderop komen le liggen waardoor verlading door viscositeit 

bemoeilijkt wordt. De tanks waarin Crude wordt opgeslagen zijn voorzien van een mixer om ontmenging le 

voorkomen. De mengers worden aan conform de ATEX 95 aangeschaft hiermee is een mogelijke 

ontstekingsbron van een mechanische of elektrische component uitgesloten. 

De tanks zijn voorzien van een lekdetectie en zijn gesitueerd op een betonnen plateau om een eventuele lekkage 

te detecteren en indien nodig op te vangen. De tanks zijn tevens voorzien van een mechanische shut-off. Deze 

beveiliging sluit de tank volledig af waardoor een eventuele lekkage gestopt wordt. De tanks zijn atmosferisch en 

de opslagtemperatuur is gelijk aan de omgevingstemperatuur. De flow in de leidingen is gelijk aan het 

pompdebiet. 

1.7 Grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is 

De grenzen waarbuiten verhoogd gevaar aanwezig is, zijn de ontwerpgrenzen van tanks, leidingen, 

pompenkamers, laad- los installatie, binnenvaarschepen en zeeschepen. 

Binnen in de schepen en tanks met klasse 1 en 2 product is ten alle tijden een explosieve atmosfeer aanwezig 

inwendig. Verhoogd gevaar is aanwezig indien een ontstekingsbron word! ge'introduceerd. In het kader van de 

ATEX 137 zijn/worden ontstekingsbronnen middels een risico inventarisatie en evaluatie onderkend en 
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vervolgens uitgesloten daar in een zone 0 geen ontstekingsbronnen aanwezig mogen zijn tijdens normaal bedrijf, 

voorzienbare storingen en zeer zeldzaam voorkomende storingen . Elektrische apparatuur en mechanische 

appa;atuur vvorden dan ook confonT1 ATEX95 aangeschafi en vormen zodoende geen ontstekingsbron 

(categorie, T-klasse en ontstekingsengergiegroep corresponderend met zone). Hete leidingen of andere objecten 

dienen te allen tijde een temperatuur lager de zelfontbrandingstemperatuur (AIT, Auto Ignition Temperature) van 

de K1 of K2 klasse te bezitten of anderzijds voorzien te zijn van isolatie. Hiermee wordt ontsteking van een 

eventueel aanwezige explosieve wolk voorkomen. 

Binnen de inrichting wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van een 'Ruwe-aardolie wassysteem' (Crude Oil 

Wash system - COW) om de scheepsruimen de reinigen. lndien in de operationele fase tech blijkt dat een 

dergelijk activiteit plaats vindt, wordt gehandeld conform de voorschriften als opgesteld in COW-handboek. Het 

COW-handboek bevat onder meer een checklist welke voor aankomst van het schip door de verantwoordelijkr . 

officier van het schip ingevuld dient te warden. H1enn ziJn maatregelen benoemd staan ter voorkomen vc. 
ontstekingsbronnen ten gevolgen van statische ontlading van de vloeistoffen. Verdere maatregelen t.a.v. 

explosiegevaar zijn omschreven in een explosieveiligheidsdocument (EVD) . 
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1.8 Utilities en equipment 

Binnen de inrichting van Vopak zijn de volgende utilities aanwezig : 

Stikstof voor het piggen van de leidingen en aansturing van de k/eppen 

Op de site (bij de pompenkamer en/of de steiger) is een stikstofunit geplaatst met vloeibare stikstof. D.m.v. 

verdamping wordt de benodigde hoeveelheid stikstof afgegeven aan het stikstofnetwerk. De stikstofdruk is 7,5 

barg. 

E/ecktriciteitsnetwerk 

Elektriciteit komt binnen in het inkoopstation bij het bedieningsgebouw op 20 kV niveau. Dit wordt overgezet naar 

6 kV. Op dit spanningsniveau wordt een ring gelegd tot de substations nabij de pompenkamers. Daar waar nodig 

(a.a. de vingerpier, bedieningsgebouw en pompenkamers) wordt het spanningsniveau teruggebracht naar 230 I 
400 V. 

Drinkwater 

Drinkwater wordt afgenomen van de beheerder van het industriegebied en zal het water verzorgen voor het 

bedieningsgebouw en nooddouche bij de pompplaats. 

Bl us water 

Om de gehele inrichting op verschillende punten van bluswater te voorzien is er een bluswaterringleiding 

aanwezig. Het bluswatersysteem is uitgevoerd conform PGS 29. De ringleiding wordt uitgevoerd in Glass 

Reinforced Epoxy (GRE) en wordt continu onder druk gehouden door een elektrische jockeypomp. Op het 

moment dat de druk in het systeem wegvalt warden twee brandbluspompen (diesel) binnen 20-30 seconden 

opeenvolgend geactiveerd. De pompen hebben een dieselvoorraad van 4 uur. Alie pompen hebben een 

voorziening op open water waardoor voldoende bluswater beschikbaar is. Op het bluswatersysteem zijn 

voldoende hydranten aangebracht conform Handreiking bluswatervoorzieningen en PGS 29. De hydranten zijn 

aangebracht op een onderlinge afstand van 80 meter, tenzij er in de directe omgeving sprake is van een 

verhoogde bluswaterbehoefte. 

Afwateringsysteem 

De inrichting beschikt over een afwateringsysteem. In bijlage 11 van dit veiligheidsrapport zijn de 

rioleringstekeningen opgenomen van het tankenpark en de vingerpier. 

Dampverwerking installatie (DVI) 

Voor scheepsbeladingen van klasse 1 vloeistoffen is een (gehuurde) DVI geplaatst op (of nabij de opgang van) 

de steiger. Dit is een DVI op basis van actief kool en is geschikt voor het afvangen van gassen die vrijkomen bij 

scheepsbelading. De leverancier van deze installatie draagt zorg voor de regeneratie van actief kool. Afhankelijk 

van de leverancier kunnen dampen warden teruggewonnen. Een beschrijving van de DVI is te vinden in 

paragraaf 1.3. Bij daklandingen van de tanks wordt gebruik gemaakt van een mobiele DVl.3 

3 DVI beschrijving betreft de omschrijving zoals deze is voorzien voor lase 1, in het operationele VR van de overige lases wordt de 

exacte werkwijze van de DVI omschreven. 
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1.9 Fysische en chemische eigenschappen aanwezige stoffen 

In b!j!age 4 zijn de relevante fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige (milieu}gevaarlijke stoffen 
opgenomen. 
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2 De installatie en de lay~out 

2.1 Plattegrond met legenda 

In bijlage 3 is de lay-out van het bedrijfsterrein weergegeven met daarop weergegeven de tanks en de vingerpier. 

De locatie van de inblokafsluiters zijn hier momenteel nog niet op de layout voorzien. Bij het indienen van het 

operationele VR wordt in het kader van het noodplan een locatietekening opgenomen met de exacte locatie van 

inblokafsluiters. 

2.2 Capaciteit en doorzet 

De verwachte doorzet en maximaal aanwezige hoeveelheid per stof is weergegeven in bijlage 5. 

2.3 Beschrijving lnsluitsystemen 

De insluitsystemen zijn beschreven in VR Deel I paragraaf 2.4.2 voor de opslagtanks. Voor een overzicht van de 

aanwezige insluitsysternen (tanks, schepen en leidingwerk) zie bijlage 5. In paragraaf 1.3 van VA deel 2 is 

nadere informatie opgenomen ten aanzien van de DVI installatie en opslag tanks .. 
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3 De organisatie en het veiligheidsbeheerssysteem 

[P.~.~- Geen !nformat!e noodzake!ijk in verband met de vcrgunning aanvraag.] 
Zie VR deel I hoofdstuk 5. 

4 Gevaren en maatregelen 

4.1 Specifieke procesgevaren 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

Binnen de inrichting vinden geen chemische processen plaats. Procesafwijkingen zijn beschouwd in een 

veiligheidsstudie (HAZOP). 

4.2 Specifieke installatiegegevens 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.} 

4.3 Typerende schade-effecten 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.} 

Bij de aard van het risico van opslag gaat het om mogelijke schade-effecten voor de omgeving van de inrichting. 

De gehanteerde mogelijke schade-effecten zijn : 

• Toxische verbrandingsproducten; 

• Brand; 

• Explosie. 

4.4 Mogelijke omvang van schade-effecten 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

De omvang van de schade-effecten veroorzaakt door de activiteiten met betrekking tot opslag van vloeiba 

olieproducten hebben mogelijk schade-effecten buiten de inrichting. In de beschrijving van de 

installatiescenario's zijn de effecten nader uitgewerkt. 

4.5 Gevarenzones 

[P .M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.} 

De inrichting is ingedeeld in gevarenzones met betrekking tot gasontploffingsgevaar volgens de Nederlandse 

praktijkrichtlijn NPR 7910-1 (gasontploffingsgevaar) van het Nederlandse Normalisatie-lnstituut. De elektrische 

installaties voldoen aan de daaraan op grond van de gevarenzones (ATEX 137) te stellen eisen volgens NEN 

1010 en ATEX95. De gevarenzone-indeling is opgenomen in het explosieveiligheidsdocument van Vopak 

Terminal Eemshaven. 

4.6 Verdeling installatie 

[P .M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.} 

Voor de verdeling van installaties zie bijlage 5. 
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4.7 Gevareninschatting onderdelen 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.) 
In deze paragraaf wordt een gevaarsinschatting gemaakt van elk insluitsysteem. Deze gevaarsinschatting wordt 

gedaan middels een B&G-index (Brand en Explosie index & Giftigheidsindex) conform P172-2. 

De brand- en explosie-index B wordt berekend uit: 

B =SF· (1 + APG,01 )· (1 + BPG,0 1 ) 

SF De stoffactor; maatstaf voor de potentiele energie van de aanwezige gevaarlijke stoffen 

(volgens NFPA gegevens) 

APGtot = 

BPGrot 

De algemene procesgevaren; 

De bijzondere procesgevaren 

De gittigheidsindex G wordt berekend uit: 

G = Th +Ts · (1 + APG
101 

+ BPG
101 

) 

100 

Het giftigheidsgetal op basis van het NFPA gezondheidsgetal 

De toeslagfactor voor de MAC-waarde 

Voor de bepaling van de B&G index is gebruikgemaakt van het formulier zoals dat in bijlage 4 van het P-blad 

P172-2 is weergegeven. De berekende B&G index wordt vervolgens ingedeeld in een categorie conform de 

onderstaande tabel. 

Tabel 9 B&G index 

Categorie Bindex G index 

Cateaorie I B < 65 G<6 

Categorie II 65 s B < 95 6 s G < 10 

Categorie Ill B :<: 95 G :<: 10 

Categorie I is de categorie van installatie-onderdelen met de geringste gevarenpotentie, categorie 111 is de 

categorie met de grootste gevarenpotentie. lnstallatie onderdelen met een explosieve inhoud worden te allen 

tijde ingedeeld in categorie Ill. 

Tabel 10 B& G index voor v oeistof m opslag 

Stof lnsluitsvsteem Bindex Gindex 

Hexaan Tank II I 

Hexaan Leiding II I 

Hexaan Zeeschip II I 
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4.8 Overweging voor de mate en type beveiliging 

[P.~-~- Geen informatie nccdzake!ijk in vcrband met de vergunning aanviaag.] 
Uit de B&G index blijkt dat een HAZOP uitgevoerd dient te worden . HAZOP staat voor HAZard and OPerability 

Analysis. Het uitvoeren van deze studie heeft als doel om op een gestructureerde wijze de afwijkingen van 

normale procesomstandigheden volgens het ontwerp in een procesinstallatie te identificeren, die invloed hebben 

op de veiligheid, het milieu en normale bedrijfsvoering. Trefwoorden zoals temperatuur, druk, stroming en 

gidswoorden zoals meer, minder en omgekeerd worden in de HAZOP studie op gestructureerde wijze gebruikt 

om operationele en veiligheidsproblemen te identificeren. lndien noodzakelijk kan een actiepunt worden 

geformuleerd, waarvan de verantwoordelijkheid van de uitvoering aan een partij wordt toegewezen . 

Van de ge'identificeerde LOG scenario 's is de SIL klasse bepaald om te beoordelen of de mate en type 

beveiiiging toe;·eikend is v001 ht:l ye'iJe11li[it;eerde gevaar en het bijbehorende risico. Sil staat voor ::>ate 

Integrity Level. Het doel van de SIL classificatie is om in het geval van Loss Of Containment (LOG) aan te geven 

aan welke SIL klasse de (instrumentele) beveiligingsvoorzieningen moeten voldoen. Bij de classificatie wordt aan 

de hand van een risicograaf het risico geschat van een LOG scenario voor de veiligheid, het milieu en de 

bedrijfsvoering (economical loss). Hierin is het risico een functie van het effect en de frequentie van het 

betreffende LOG scenario. De methodiek staat beschreven in de IEC 61508 en de IEC 61511. 

Tabel 11 Overzicht SIL niveau's 

SIL klasse OmschrllvinQ SIL niveau 

-: Voor de betrouwbaarheid van de betrokken bevei lioinosvoorzieninoen oelden .oeen veilloheidseisen. 
a: 

De betrouwbaarheid van de beveiligingsvoorzieningen hoeft niet aan speciale eisen te voldoen, zoals die welke 

betrekkinQ hebben op SIL 1, SIL2, SIL3 en SIL4. 

b: Dit scenario is niet aanvaardbaar en adequate bescherming is niet mogelijk. Herontwerp is noodzakelijk. 

1, 2, 3, 4: Safetv lntearitv Level {SIL). 

4.9 Overzicht van installatiescenario's 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

In Bijlage x [nog niet aanwezig] is een overzicht opgenomen van de installatiescenario's. 

4.1 O lnstallatiescenario's 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

Het doel van de installatiescenario's is om duidelijk te maken dat door de inrichting voldoende maatregelen zijn 

genomen om zware ongevallen door gevaarlijke stoffen te voorkomen respectievelijk de gevolgen van zware 

ongevallen te beperken. De installatiescenario's zijn opgenomen in bijlage x. De effecten van de 

installatiescenario's zijn berekend met behulp van computerprogramma PHAST 6.53. 
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Deel Ill Analyses en ultwerking =van de scenario's 
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1 Onderbouwing Scenario's bedrijfsbrandweer 

[P.~.~. Geen infcrmatie ncodzakelijk in varband met de veigunning aanvraag.] 

2 Scenario's van belang ter voorbereiding van de rampenbestrijding 

2.1 Beschrijving selectie van rampscenario's 

Het doel van de rampscenario's is om overheden inzicht te geven in de dynamiek van effecten ten gevolge van 

loss of containment. Voor het scenario van belang voor de rampenbestrijding zijn de volgende scenario's met de 

grootste effectafstanden uit de ORA gekozen aangevuld met een door Vopak vastgesteld Maximum Credible 

Accident. 

T b 112 0 a e . h b k d verz1c t ere en . ' t b e rampscenano s .v. se ec 1e rampscenano s 

Effect Beschrilvlng 

Brand Voor het vaststellen van de brandeffecten zijn effectafstanden voor warmtestraling van een plasbrand 

en wolkbrand bepaald voor: 

• lnstantaan falen tank 60.000 m3 

• Continue vrijkomen van de gehele inhoud gedurende 1 O minuten 

• Lekkage 10 mm gat 60.000 m3 tank 

• Leiding breuk scheepsverlading 

• Leiding lekkage scheepsverlading 

• Maximum Credible Accident (MCA): tankbrand maximaal oppervlak 2922 m2 

Explosie Voor het vaststellen van overdruk effecten ten gevolge van een explosie (late ignition) zijn dezelfde 

scenario's beschouwd als zijn beschouwd voor brand. 

Toxische walk Voor het vaststellen van eventuele toxische effecten door het uitdampen van H2S of de vorming van 

toxisch verbrandingsproduct zijn de volgende scenario's berekend: 

• lnstantaan falen tank 60.000 m3 

• MCA: tankbrand/uitdamping maximaal oppervlak 2922 m2 

In bijlage 7 is de rapportage opgenomen ten aanzien van de berekening van de effectafstanden van deze 

scenario's en de schade criteria waaraan deze effecten zijn getoetst. 

Ten aanzien van deze toxische scenario's wordt opgemerkt dat de berekende waarden niet realistisch zijn ten 

opzichte van praktijk metingen ten tijde van de olie branden in Kuwait. Op basis van onderzoek wordt dan ook 

vastgesteld dat de effecten die door Phast berekend worden voor toxische verbrandingsproducten en uitdamping 

van H2S niet relevant zijn voor de rampenbestrijding daar deze effecten in de praktijk enkel de 

voorlichtingswaarde overschrijden en ruim onder de a!armeringsgrenswaardc en levensbedreigende waarde 

blijven. 

Veiligheidsrapport - VR* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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2.2 Rampscenario's 

Op basis van de in bijlage 7 uitgevoerde effectberekening zijn drie rampscenario's nader uitgewerkt conform de 

PGS 6. De scenario's die uitgewerkt zijn betreffen de scenario's met de grootste effectafstand: 

• lnstantaan falen tank (brand en/of explosie) 

• MCA: Full surface tank (brand en/of explosie) 

• Leiding breuk scheepsverlading (brand en/of explosie) 

De uitwerking van deze scenario's conform de PGS 6 (incl. omschrijving ontwikkelingstijd en beschrijving 

domino-effecten) is opgenomen in bijlage 8. Naast de rampscenario's is door Vopak een document opgesteld ten 

aanzien van de brandbestrijdingsfilosofie van de terminal. Dit document is opgenomen in de bijlagen van de 

MER, hierin is een getailleerde beschrijving opgenomen t.a.v. ontwikkelingstijd en beoogde inzet. 

2.3 lnformatie voor het opstellen van rampenbestrijdingsplannen door de overheid 

[P.M. Geen informatie noodzakelijk in verband met de vergunning aanvraag.] 

Veiligheidsrapport - VW Deel 1, 2 & 3 VW algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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3 De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 

Zle bijlage 9 van het YR. 

Velligheidsrapport - VR' Deel 1, 2 & 3 VR' algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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4 De milieurisicoanalyse (MRA) 

In deze paragraaf worden de risico's van verspreiding van milieuschadelijke stoffen naar de bodem, lucht en het 

oppervlaktewater beschreven. De nadere uitwerking van de MRA is opgenomen in bijlage 10. 

4.1 Bodem 

Bij het vrijkomen van een milieuschadelijke vloeistof ten gevolge van een ongewenst voorval kan verontreiniging 

van de bodem en eventueel verontreiniging van het grondwater optreden. Gezien het feit dat de bij Vopak 

gebruikte vloeistoffen bij uitstroming een plas zullen vormen, kan bodem- en zelfs grondwaterverontreiniging in 

principe optreden. 

Op de locatie van Vopak is sprake van opslag van bodembedreigende stoffen, conform de NRB 2001. Bij de 

opslag en het gebruik van deze stoffen zijn/worden dusdanige maatregelen getroffen (zie o.a. paragraaf stand 

der techniek activiteiten en NRB onderzoek) dat een verwaarloosbaar risico naar de bodem ontstaat, conform 

klasse 1, verwaarloosbaar milieurisico A. 

4.2 Lucht 

Bij een ongewenste gebeurtenis kunnen direct of indirect stoffen vrijkomen in de atmosfeer. Bij direct vrijkomen 

stroomt de stof door de breukopening in de vorm van damp of nevel rechtstreeks in de atmosfeer. Indirect 

vrijkomen treedt op bij het verdampen van een uitgestroomde vloeistof of bij brand, waarbij toxische 

verbrandingsproducten kunnen ontstaan. In de Wm-aanvraag is een gedetailleerde analyse opgenomen ten 

aanzien van emissie naar de lucht. 

4.3 Water 

Bij Vopak komen stoffen voor met watervervuilende en/of aquatoxische eigenschappen. De uitvoering en de 

resultaten zijn beschreven van de MRA zijn beschreven in de Milieurisicoanalyse in bijlage 10. Voor de 

aangewezen installatieonderdelen is een (kwantitatieve) milieurisicoanalyse uitgevoerd met behulp van Proteus. 

Proteus heeft risico's berekend voor het ontvangende oppervlakte water. Op basis van de door Proteus 

berekende uitgestroomde hoeveelheden, de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheden, de conservatieve 

berekeningsaannames en de infrastructuur van de afwatering in samenhang met de getroffen maatregelen door 

Vopak, kan gesteld worden dat de impact van een onvoorziene lozing voor het ontvangende oppervlakte water 

niet zal leiden tot een onacceptabel risico . De door Proteus berekende hoeveelheden bluswater of spill kunnen 

niet in het oppervlaktewater komen vanwege: 

1. De lokale opvangvoorziening bij de installatie; 

2. Secundaire opvang die gecreeerd kan worden binnen de zeedijk door het afsluiten van de sloot/riolering; 

3. De worstcase modellering in Proteus. Zo is onder andere uitgegaan van de modelstof (p-xyleen) een 

lage IC50 waarde, een lage LC50 waarde en een hoge BZV waarde. 

Er zijn door Proteus voor het ontvangende oppervlaktewater op basis van het toetsingskader voor 

volumecontaminatie (zie Proteus invulformulier) geen scenario's berekend die leiden tot een ontoelaatbaar risico. 

Veiligheidsrapport - VA* Deel 1, 2 & 3 VR* algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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De door Proteus berekende oevercontaminatie ten gevolge van drijflaagvorming leidt niet tot onacceptabele 

risico's op basis van de risicomatrix van Vopak (Faalkans s 10·5 is acceptabel). 

Op basis van de aanvullende maatregelen, de infrastructuur van de afstroomroutes, de stand der techniek en de 

worstcase. aannames in de modellering kan gesteld worden dat een eventuele onvoorziene lozing bij Vopak eeri 

acceptabel rlsiconiveau betreft. 

Velligheidsrapport - VR' Deel 1, 2 & 3 VR' algemeen voor vergunningsaanvraag Vopak Terminal Eemshaven B. V. 
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1 lnleiding 

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO '99) verplicht bedrijven, waar met aanzienlijke hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, tot het opstellen en indienen van een kennisgeving bij het bevoegde gezag in 

het kader van de Wet milieubeheer, zoals bedoeld in art. 6 of 26 van het BRZO '99. Deze kennisgeving geeft het 

overzicht van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichtingsgrenzen, gerubriceerd naar 

voorgeschreven gevarenklassen. 

2 Administratieve gegevens 

Gegevens aanvrager: 
Naam 

Rechtsvorm 

Bezoekadres 

Postadres 

Land 

Telefoon 

Contactpersoon 

Hoofdverantwoordelijk 

Gegevens locatie: 
lnrichting 

Ad res 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

Fax: 

Functioneel verantwoordelijke 

: Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

: Besloten Vennootschap 

: Moezelweg 75 

3198 LS Rotterdam 

: Postbus 1137 

3180 AC Rozenburg 

: Nederland 

: 0181240295 

0181240225 

: Ohr. R. Oomkes 

: xx 

: Vopak Terminal Eemshaven B.V. 

: Ranselgatweg (nr. nog niet bekend) 

: 9979 

: Vierhuizen I Eemsmond 

: XX 
: XX 
: XX 

3 Activiteiten binnen de inrichting 

De hoofdactiviteiten binnen de inrichting van Vopak bestaan uit: 

• Aanvoer van vloeibare olieproducten , K1 , K2 en K3 middels zeeschepen met een capaciteit tot 

maximaal 85.000 DWT; 

• Opslag van vloeibare olieproducten, K1, K2 en K3 in tanks met een capaciteit van maximaal 60.000 m3
; 

• Afvoer van vloeibare olieproducten, K1 , K2 en K3 naar zeeschepen en lichters met een maximale 

capaciteit van respectievelijk 85.000 DWT en 2.500 DWT; 

• Onderhoud in inspectie. 

Veiligheidsrapport Bij lage 1 Kennisgeving BRZO '99 Vopak Terminal Eemshaven 
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4 Gevaarlijke stoffen op de inrichting 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de gevaarlijke stoffen die maximaal bij Vopak aanwezig kunnen zijn. De 

stoffen en preparaten zijn gecategoriseerd op grand van het BRZO '99. Het BRZO '99 onderscheidt in deel 1 van 

bijlage 1 met naam genoemde stoffen (zie tabel 1) en in dee! 2 van bijlage 1, categorieen van stoffen (zie tabel 

2.) 

In verband met de aanw1Jz1ng zijn in het BRZO '99 per genoemde stof en stofcategorie drempelwaarden 

geformuleerd. De op de inrichting aanwezige maximale hoeveelheden van gevaarlijke stoffen zijn aan deze 

drempelwaarden getoetst. Het betreft in deze toetsing alleen de stoffen die opgeslagen worden op de inrichting. 

In onderstaande tabel is deze toetsing uitgewerkt. 

Tb11T t" a e oe sinci met naam genoem d e sto ff b··1 en 11aae1, d 11 BRZO '99 ee 

Max. hoeveefheld 
Drempefwaarden 

Deel 1 Gevaarfijke stof 
q/Q q/Q 

(ton) 
Q art.4 Qart.8 

(art. 4) (art. 8) 

5 Aardelieproducten 2.760.000 m31 2500 25000 >1 >1 

Tabel 2 Toetslna cateaorleen van stoffen blllaae 1, deel 2 BRZO '99 

Drempelwaarden 

Max. hoeveelheid q/Q q/Q 
Deel2 Categorie 

(ton) (art. 4) (art. 8) 
Q art.4 Qart.8 

6 Ontvlambaar 
2 

>60.000 m3 5000 50000 >1 >1 

8 Licht entvlambaar
3 

>60.000 m3 10 50 >1 >1 

9c 
Gevaarlijk veer he! milieu i.c.m. 

>60.000 m3 100 200 >1 >1 
waarschuwingszin R51/R53 

5 Toetsing aan de drempelwaarden 

Op basis van toetsing aan de drempelwaarden kan worden vastgesteld dat het BRZO '99 op Vopak van 

toepassing is. Toetsing van categorieen van stoffen bijlage 1, deel 2 BRZO '99 is gedaan op basis van 1 tank. 

Binnen de inrichting zijn 46 tanks van 60.000 m3 aanwezig waarvan de inhoud kan wijzigen tussen K1 en K3 
vloeistoffen . Vopak is verplicht om zowel een PBZO document als een veiligheidsrapport op te stellen. 

De aanvraag om een oprichtingsvergunning in het kader van de Wet milieubeheer dient vergezeld te gaan van 

die onderdelen van het veiligheidsrapport die betrekking hebben op de risico's voor personen buiten de inrichting 

en het milieu . Door de directe aanwijzing is de toetsing door middel van sommatieregels niet meer uitgevoerd. 

1 1 m3 
= 1 ton 

2 = ADR3 

3 = ADR 3 

Veiligheidsrapport Bijlage 1 Kennisgeving BRZO '99 Vopak Terminal Eemshaven 
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6 Grootste insfuitsystemen met gevaarlijke stoffen 

Ten behoeve va.n een beoordeling. van mogelijke domino-effecten dienen voor de stoffen die tot de categorieen 

4, 5, 6, ?a, 7b en 8 l)ehoren, het grootste insluitsysteem te. worden aangegeven. De gevaarlijke stoffen in bulk 

zijn opgeslagen in tanks met een volume van 60.000 m3 en warden aangeleverd mlddels teeschepen (maximaal 

85.000 DWT) en binnenvaartschepen (maximaal 2.500 DWT). 

Veiligheidsrapport Bljlage 1 Kennisgeving BRZO '99 Vopak Terminal Eemshaven 



Bijlage 2 Topografische kaart ligging Vopak Terminal Eemshaven 
Zie bijlage 3 van het MER - Omgevingstekeningen 



Bijlage 3 Lay-out bedrijfsterrein 
Zie bijlage 4 van het MER - lnrichtingstekeningen 



Bijlage 4 Stofeigenschappen 
Zie bijlage 9 van het MER - Datasheets 



Stofdoorzet 

Diameter 
Jaar massa Aantal Ujdsduur verlading 

Verlading sc:hepen met een doorzet overslag verladinge per schip In opvang volume alslulter Voorbeeldstol Voorbeelclstof 
vaarwegdiepte van 10,5 meter st of ton ton n Blusmlddel verladlna mm verlaadpb>ats Qpg. ~12 verlaadolaets MRA ORA 
Crude (ruwe ofieJ eesch10 35.000 DWT 1380000 35000 39.428571 Schu1m 16 508 nvl nvt rvt P-xyleen l'exaan 
Clear (diesel. benzine, gasolie, etc) Zeeschip 35.000 DWT 1035000 35000 29,571429 Sc.~ulm 24 4()6.4 nvt nvt nvt P-xvleen Hexaan 

Lichter 2.500 OWT 345000 25000 13.8 Schu1m 8 406.4 nvt nvt nvt P-xvteen Hexaan 

Diameter 
jaar massa Aantal vertading 

Verlading schepen met een doorzet overslag vertadlnge schip in opvang volume afsluiter Voorbeeldstof \toorbeelclstol 
vaarweadieote van 13,5 meter slol ton ton n Blusmiddel liidsduur mm verlaadplaats Opp. M2 vertaadplaats MRA ORA 
Cruoe (ruwe olie) Zeeschlp 50.000 DWT 1380000 50000 27.6 ScluJim 21 508 nvt nvt nvt P-xvleen Hexaan 
Clear (diesel. benzine, gasolie, etc) Zeeschio 40.000 DWT 1035000 40000 25.875 Schllim 2l 406.4 nvt nvt nvt P-xvleen Hexaan 

Lichter 2-500 DWT 345000 2500 138 ScluJim 8 406-4 nvt nvt nvt P-xvleen Hexaan 

Diameter 
jaar massa Aantal verlading 

Verlading sr:hepen met een doorzet overslag verladinge schlp In opvang volume alslulter Voorbeeldstol Voorbeeh 
vaarweadieote van 15,5 meter stol ton Ion n Blusmiddel tlldsduur mm verlaadDlaats ODD. M2 veriaadDlaats MRA ORA 
Crude (ruwe olie] Zeesch10 85.000 DWT 1380000 85000 16.235294 Schuim 33 508 nvt nvt nvt P-~vleen Hexaan 
Clear (aiescl. benzlllll, gasolie, etc) Zeeschio 60.000 DWT 1035000 60000 17.25 Schuim 38 406.4 nvt nvt nvt P-xvleen Hexaan 

Lichter 2.500 OWT 345000 2500 138 Schuim 8 406.4 nvt nvt nvt P-xvleen Hexaan ~ 



Bulk opslag 

Volume vulllngs· 
bund (netto) afsluiter Volume hoogte gra:id blus Voorbeeld sto! Voorbeeld stof 

Sund mJ Ooo bund m2 bund Blussto! Tonk mJ m ... systeem .Stof MRA ORA 
1 100.000 41200 Hand Schuim ... 1 60.000 22 90 sorinkler"· Crude/Clear P-xvleen he:icaan 

gesloten 2 60.000 22 90 sorinkler ... Crude/Clear P-xvleen hexaan 
3 60.000 22 90 soriokier•• Crude/Clear P-xvleen haxaan 
4 60.000 22 90 sorinkler'"' Crude/Clear P-xvleen hexaan 
5 60.000 22 90 sorinlder0 Crude/Clear P-xvleen he><aan 
6 60.000 22 90 sorlnkfer~~ Crude/Clear P-xvleen hexaan 

2 100 ,000 41200 Hand Schuim~ 1 60.000 22 90 sorinkler•• Crude/Clear P-xyleen hex.-'lan 
gesloten 2 60.000 22 90 sprinkler·· Crude/Clear P-.xvleen nexaan 

3 60.000 22 90 sorinkler·· C rude/Clear P-xvleen hcxaan 
4 60.000 22 90 sorinkler .. C!ude/Clear P-xvleen tie•a.an 
5 60.000 22 90 snrinkler•• Crude/Clear P-xvleen he:iraan 

6 60.000 22 90 s.onnkler·· Crude/Clear P-xvleen hexaan 
3100.000 41200 Hand Schuim· 1 60.000 22 90 sorinkler ... Crude/Clear P-xvleen hexaan 

gesloten 2 60.000 22 90 sorinkler·" C rude/Clear l'-xvleen huaan 
3 60.000 22 90 sorinkler"· Crude/Clear P-.xvleen hexaa.n 
4 60.000 22 90 sorink.Jer0 Crude/Clear P-xvleen hexaan 
5 60.000 22 90 sorinkler·· Crude/Clear P-xvleen hexaan 
6 60.000 22 90 sprinkler·· Crude/Clear P-xvJeen I, ex a an 

4 100.000 41200 Hand Schuim· 1 60.000 22 90 sorinkJer~· Crude/Clear P-xvleen hex a.an 
gesloten 2 50.000 22 90 sorinkler·· Crude/Clear P-.xyleen he_xaan 

3 60.000 22 90 sprinkler .. Cwde/Clear P-xvleen f\exaan 
4 60.000 22 90 solinkler .. Crude/Clear P-xvleen hexaan 

5 60.000 22 90 soririk.ler""' Crude/Clear P-xvleen helCaan 
& 60.000 22 90 sonnkler•• Crude/Clear P-xvleen hexaan 

5 100.000 41200 Hand Schuim· 1 60,000 22 90 sorinkler•• Crude/Clear P-xvleen hexaan 
gesloten 2 60.000 22 90 snrlnkler .. Crude/Clear P-xvleen hexaan 

3 60.000 22 90 sorinkJer 0 Crude/Clear P-xvleen hexaan 
4 60.000 22 90 sor1nklerH Crude/Clear P-xvleen hexaan 
5 60.000 22 !JO sorinklar" Cr.ude/Clear P-xvleen h exaan 
6 60.000 22 90 sniinkler·· Crude/Clear P-xvleen bexaan 

6 100.000 41200 Hand Schuim· 1 60.000 22 90 sorinkler•• Crude/Clear P-xvleen ha.aan 
gesloten 2 60.000 22 90 sorinkler .. Crude/Clear P-xvleeo hexaan 

B 60.000 22 90 sodnkJe.r•· Crude/Clear P-xvleen hexaan 
4 60.000 22 90 sorinkler·· Crude/Clear P-xvleen hexaan 

5 60.000 22 90 sorinkler·· CrudelClear P-xvleen hexaan 
6 60.000 22 90 sorinkler*" Crude/Clear P-xvleen hexaan 

7 85.000 36500 Hand Schuim'"" 1 60.000 22 90 sorinkler•· Crude/Clear P-xvleen hexaan 
gesloten 2 60.000 22 90 snrinkler·~ Crude/Clear P-xvleen hexaan 

3 60.000 22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xvleen hexaan 
4 60.000 22 90 sprinkler•• Crude/Clear P-xvleen hexaan 

5 60.000 22 90 sorinkler'" C rude/Clear P-xvleen hexaan 
a ss.ooo 36500 Hana Schuim ... I 60.000 22 90 snrlnkler'· C!ude/Cleai P-xvleen f! exaan 

g1'5kltsn 2 60 .000 22 90 sorinkler~ • Crude/Clear P-xvleen heita.'.10 

3 60.000 22 90 snrinkler'·· Crude/Clear P-xvleen hexaan 
4 60,000 22 90 sorinkler·· Crude/Clear P-xvleen he:xaan 
5 60.000 22 90 sorink\er~· Crude/Clear P.,..xvleen hexaan 

Op basis van subselectie slobtanks niet beschouwd - nlet relevant voor risico bijdrage 
•In geva1 van calamiteit wordl door de overheidsbrandweer gebruik gemaakt van schuim (niet aanwezig op inrichting) 
*" ln de MRA studie word! uitgegaan van een aanwezigheid van sprinkels dit daar hierbij de grootste bluswater hoeveelheid vrijkomL In de praktijk kan het mogelijk zijn dat geen sprinkler is\ 
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Bijlage 6 PFD's 
Zie bijlage 7 van het MER - Proces Flow Diagrams 
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In dit document zijn de effectafstanden bepaald voor diverse rampscenario's (gebaseerd op scenario's uit de 

ORA) voor Vopak Terminal Eemshaven. Hierbij worden de effectafstanden ten aanzien van warmtestraling van 

een late poolfire, wolkbrand beschouwd. Daarnaast worden de toxische effecten van het uitdampen van H2S, 

toxische effecten van het toxisch verbrandingsproduct S02 en de overdruk effecten van een explosie in 

beschouwing genomen. 

De effectafstanden zijn met behulp van Phast 6.54 bepaald. Gezien de discrepantie tussen berekeningsmodellen 

en meting uit de praktijk wordt voor de scenario's met toxische effecten een nadere beschouwing geven of het 

berekende resultaat in ordegrootte overeenkomt met metingen uit de praktijk. 

Dit rapport beschrijft de uitgevoerde effectanalyse en is als volgt opgebouwd: 

• Schaderisico voor de omgeving; 

• Toelichting modellering; 

• Resultaten (Effectafstanden); 

• Toelichting t.a.v. toxische effecten. 

Effectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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2 Schadecriteria 

Onder schade wordt in dit rapport verstaan : 
• Persoonlijk letsel: gewonden, doden (acute persoonlijke schade); 

• Directe materiele schade: beschadiging aan gebouwen en dergelijke. 

In dit hoofdstuk warden de schadecriteria ten aanzien van brandeffecten, toxische wolken en overdruk kort 
toegelicht. 

2.1 Schadecriteria brand 

Ten aanzien van het schade risico van brandeffecten kan het volgende onderscheid aangebracht worden : 

• Hoog schaderisico 
Van een hoog schaderisico is sprake indien brandeffecten leiden tot een stralingsbelasting hoger 
dan 10 kW/m2 in de omgeving. Een warmtestraling van 9,8 kW/m2 komt overeen met een letaliteit 

van 1 % (LC01) en de 35 kW/m2 komt overeen met een letaliteit van 100% (LC100). 

• Beperkt schaderisico 
Van een beperkt schaderisico is sprake indien brandeffecten leiden tot een stralingsbelasting lager 

dan 10 kW/m 2 doch hoger dan 3 kW/m2 in de omgeving. 

• Gering schaderisico 
Van een gering schaderisico is sprake indien brandeffecten leiden tot een stralingsbelasting lager 
dan 3 kW/m 2 doch hoger dan 1 kW/m2 in de omgeving. 

• Geen schaderisico 
Hiervan is sprake indien de stralingsbelasting in de omgeving lager is dan 1 kW/m 2

. (Ter illustratie: 
0,8 kW/m 2 komt overeen met de zonnestraling op een warme zomerdag.) 

2.2 Schadecriteria toxische wolk 

Bij de ontsnapping van een gevaarlijke stof is het van cruciaal belang om snel inzicht te krijgen in de 

mogelijke gevolgen voor de gezondheid van blootgestelde mensen Deze inschatting vormt de basis voor 

beslissingen over opschaling van de rampenbestrijdingsorganisatie, maatregelen ter bescherming van de 
bevolking en de hulpverleners en communicatie met de bevolking. De hierna gepresenteerde 
interventiewaarden worden gebruikt voor het inschatten van de effectgebieden veroorzaakt door een 
toxische wolk: 

• Voorlichtingsrichtwaarde - VRW 

De concentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de 

blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele 

gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een blootstelling van een uur. Vaak is dit de concentratie 
waarbij blootgestelden beginnen te klagen over het waarnemen van de blootstelling. 

Effectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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• Alarmeringsgrenswaarde - AGW 
De concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan 
optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van een uur. 

• Levensbedreigende waarde - LBW 
De concentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of een levensbedreigende aandoening 
door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van een uur. 

2.3 Schadecriteria explosie 

Drukschade als gevolg van het bezwijken van een druktank is afhankelijk van de barstdruk. Voor de 
rampenbestrijding is het van belang om zowel de afstanden voor letselschade als voor materiele schade te 
kennen. Ten aanzien van piekoverdruk kan het volgende onderscheid aangebracht warden : 

• 0,03 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met gewonden; 
• 0, 1 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met 1 % letaliteit; 
• 0,3 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met 100% letaliteit. 

Een explosie is een mogelijk effect indien er een ontplofbare atmosfeer aanwezig is. Een ontplofbare 
atmosfeer is mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel, met lucht, onder 
atmosferische omstandigheden, waarin na ontsteking de verbranding zich zonder energietoevoer van 
buiten voortplant door het gehele mengsel. De concentratie van een brandbaar gas, brandbare damp of 
brandbare nevel in lucht waaronder geen ontplofbare atmosfeer wordt gevormd is de LEL (Lower Explosion 
Limit). Daarnaast is er de UEL (Upper Explosion Limit) , dat is de concentratie van een brandbaar gas, 
brandbare damp of brandbare nevel in lucht waarboven geen ontplofbare atmosfeer wordt gevormd. 

2.4 Overzicht schadecriteria 

In de onderstaande label is de relatie weergegeven met betrekking tot het schade risico en het effect: 

Tabel 1 Overzicht schadecriteria 

Effect Schade risico 

Hoo a Beperkt Gerina 

Plasbrand, Qasbrand 10 kW/m2 3 kW/m2 1 kW/m2 

SchokQolf 0,1 bara 0,03 barQ 

Toxische olas/wolk LBW/AGW AGW VRW 

Effectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven 8 .V. 
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3 Toelichting modellering 

Bepaling van de effectafstand is uitgevoerd met behulp van Phast versie 6.54. De aardolieproducten binnen de 

inrichting van Vopak warden op basis van de S3b methodiek [3] gemodelleerd met n-hexaan (LF2 vloeistof) . 

Omdat in bijvoorbeeld ruwe aardolie ook zwavel aanwezig kan zijn, wordt in de effectberekeningen ook rekening 

gehouden met de uitdamping van H2S en de vorming van toxische verbrandingsproducten bij een plasbrand. In 

bijlage 1 is ten aanzien hiervan een onderbouwing gegeven met betrekking tot de bepaling van de brontermen 

voor deze toxische scenario's. Bij de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De invoer gegevens van Phast 6.54 zijn weergegeven in bijlage 2. 

• Temperatuur 9 "C; 
• Uitstroomduur 1.800 seconden tenzij anders vermeld; 

• Maximaal plasoppervlak, tenzij anders vermeld; 

• De effectafstand word! door Phast 6.54 bepaald op 1 meter boven het maaiveld; 

• Probit-relaties conform HARi versie 3.1 [1 ] ; 

• VRW, AGW en LWB waardes conform De interventiewaarden, zijn berekend op basis van het door 

VROM uitgegeven interventiewaarden gevaarlijke stoffen nr 8; 

Tabel 2 lnterventie waarden 

St of lnterventiewaarde in [mgim3
] lnterventiewaarde In [ppm] 

VRW AGW LBW VRW AGW LBW 

H2S 0,05 50 100 0,0352 35,2 70,4 

S02 1 5 100 0,375 1,875 37,5 

• Voor berekening van de overlijdenskans bij een bepaalde blootstelling (zowel concentratie als tijdsduur) 

aan toxische stoffen , worden probit-relaties gebruikt. Deze staan hieronder vermeld [1 ]: 

H2S: Pr= -10,76 +In (C1
·
9

• t) 
S02: Pr= -16,76 +In (C2

.4 • t) 

Hierin is 

Pr probit [-] 

C concentratie [ppmv] 

T tijd [min] 

• Ruwheidslengte van 300 mm; 

• Aanname van een release hoogte van 22 meter voor de toxische scenario's; 

• De effecten zijn berekend voor de weerstypes F1 ,5 en 05: 

Tabel 3 Beschrijving weerklassen 

Weerklasse Beschrllvina 

05 Neutraal weer, bewolkt en winderiQ (5 mis) 

F1 ,5 Zeer stabiel, zeer licht winderig (1,5 mis) 

Effectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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4 Resultaten effectberekening 

4.1 Effectafstanden t.a. v. warmtestral ing 

In dit hoofdstuk warden de effectafstanden t.a.v. warmtestraling gepresenteerd bepaald met behulp van Phast. 

Bij bepaling van de effectafstanden word! een maximaal plasoppervlak aangenomen of het bund oppeNlak. In de 

onderstaande tabel is voor de scenario's uit de ORA de effectafstand (3, 1 Oen 35 kW/m2
) bij de weerstypes F1 .5 

en 05 opgenomen voor een plasbrand . Daarnaast is de effectafstand van een wolkbrand weergegeven. 

Tabel 4: Effectafstanden t.a.v. warmtestraling "late pool fire" 

Scenario Afstand warmtestralina fml 

Weers! 'Pe F1 .5 Weerst ·pe 05 

3 10 35 3 10 35 

kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 

1. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 m3 tank 265 121 n.b. 311 136 n.b. 

in een bund van 41.200 m2 en volume 100.000 m3 (netto opp. Bund x 

1,5 conform r11=37.716 m2
) 

2. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud gedurende 1 O min van 253 130 n.b. 295 144 n.b. 

een 60.000 m3 tank in een netto bund opp. van 25.144 m2 

3. Lekkage van 1 O mm in een 60.000 m3 tank in een netto bund opp. 41 20 n.b. 44 24 n.b. 

van 25.144 m2 

4. Afbreken van een laad-/losarm op basis van enkelzijdige uitstroming 643 350 n.b. 714 350 n.b. 

(1 ,5 x het pompdebiet van 3000 m3Jh) 

5. Lekkage van de laad-/losarm 20 mm gal 64 29 n.b. 71 32 n.b. 

6. Maximum Credible Accident (MCA): Full surface tank brand 60.000 94 40 n.b. 114 46 n.b. 

m3 
, oppervlak betreft 2922 m2 

n.b. = Niel Berekend door Phast 

Tabel 5 Effectafstanden t.a.v. warmtestraling "Wolkbrand - Flash Fire" 

Scenario Afstand wolkbrand ml 

Weerstype F1 .5 Weerstype 05 

1. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 m3 tank in een bund van 130 32 

41 .200 m2 en volume 100.000 m3 (netto opp. Sund x 1,5 conform f1 l = 37.716 m2
) 

2. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud gedurende 10 min van een 60.000 m3 556 295 

tank in een netto bund opp. van 25.144 m2 

3. Lekkage van 1 O mm in een 60.000 m3 tank in een netto bund opp. van 25.144 m2 en 6 7 

volume 100.000 m3 

4. Afbreken van een laad-/losarm op basis van enkelzijdige uitstroming (1,5 x het 680 168 

Pomodebiet van 3000 m3/hl 

5. Lekkage van de laad-/losarm 20 mm gal 23 16 

6. Maximum Credible Accident: Full surface tank brand 60.000 m3 
, oppervlak betreft 37 32 

2922 m2 

Effectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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4.2 Effectafstanden t.a.v. overdruk 

In dit hoofdstuk worden de effectafstanden t.a.v. overdruk gepresenteerd bepaald met behulp van Phast. Bij 

bepaling van de effectafstanden word! een maximaal plasoppervlak aangenomen of het bund oppervlak. In de 

onderstaande tabel is voor het maatgevende scenario de effectafstand voor de explosiegrenzen (LEL en UEL) 

en overdruk voor een vertraagde ontsteking (0,03, 0, 1 en 0,3 barg) biJ de weerstypes F-1.5 en 05 opgenomen . 

Tabel 6 Effectafstanden t.a.v. UEL en LEL 

Scenario Afstand explosie1 renzen [ml 

Weers!\ oe F1 .5 Weerstvoe 05 

UEL LEL UEL LEL 

m m m m 

1. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 m3 tank in een bund van 37 130 32 32 

41.200 m2 en volume 100.000 m3 (netto opp, Bund x 1,5 conform r1 l = 37. 716 m2
) 

2. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud gedurende 1 O min van een 60.000 m3 tank 29 556 31 295 

in een netto bund opp. van 25 .144 m2 en volume 100.000 m3 

3. Lekkage van 1 O mm in een 60.000 m3 tank in een netto bund opp. van 25.144 m2 en 4 6 3 7 

volume 100.000 m3 

4. Afbreken van een laad-/losarm op basis van enkelzijdige uitstroming (1,5 x het 129 680 19 168 

pompdebiet van 3000 m3/h) 

5. Lekkage van de laad-/losarm 20 mm gat 5 23 5 16 

6. Maximum Credible Accident: Full surface tank brand 60.000 m3 
, oppervlak betreft 37 37 32 32 

2922 m2 

Tabel 7 Effectafstanden t.a.v. overdruk 

Scenario Overdrukeffecten [m] 

Weers Noe F1 .5 Weerst 'Pe 05 

0,03 0,1 0,3 0,03 0,1 0,3 

barg barg bara bara bara bara 

1. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 m3 tank 424 220 149 99 42 21 

in een bund van 41 .200 m2 en volume 100.000 m3 (netto opp. Bund x 

1,5 conform [11=37.716 m2
) 

2. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud gedurende 1 O min van 974 575 426 592 337 242 

een 60.000 m3 tank in een netto bund opp. van 25.144 m2 en volume 

100.000 m3 

3. Lekkage van 1 O mm in een 60.000 m3 tank in een netto bund opp. 14 7 5 18 10 7 

van 25.144 m2 en volume 100. 000 m3 

4. Albreken van een laad-/losarm op basis van enkelzijdige uitstroming 1735 975 769 632 349 246 

(1,5 x het pompdebiet van 3000 m3/hl 

5. LekkaQe van de laad-/losarm 20 mm gal 110 62 44 58 33 24 

6. Maximum Credible Accident : Full surface tank brand 60.000 m3 
, 124 53 27 100 43 22 

oppervlak betrelt 2922 m2 

Elfectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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4.3 Effectafstanden t.a.v. toxiciteit uitdamping H2S 

In dil hoofdstuk worden de effeclafstanden t.a.v. toxiciteil gepresenleerd. In de onderstaande label is voor de 

maatgevende scenario's uil de ORA de effectafstand (Voorlichlingswaarde (VRW), Alarmeringsgrenswaarde 

(AGW) en Levensbedreigende waarde (LBW)) bij de weerstypes F1 .5 en 05 opgenomen . In Bijlage 1 is de 

berekening opgenomen ten aanzien van de bronterm voor uildamping van H2S. 

Tabel 8 Effectafstanden t.a.v. toxiciteit uitdamping H2S 

Scenario* Afstand t.a.v. toxiciteit rm 
Weerst roe F1 .5 Weerst 'De 05 

VRW AGW LBW VRW AGW LBW 

1. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 m3 tank > 365 .. 162*' 8547** 81 .. 38** 

in een bund van 41 .200 m2 en volume 100.000 m3 (netto opp. Bund x 10.000 

1,5 conform r11=37.716 m2
) ** 

2. Maximum Credible Accident: Uitdamping Full surface tank 60 .000 6847 N.H. N.H. 1482 N.H. N.H. 
m3

, 2922 m2 

•Leiding breuk scenario's niet beschouwd, gezien voor uitdampingscenario's de scenario's met het groo/ste oppervlak relevant zijn. 

N.H. = No Hazard= Geen gevaar 

•• Afwijkend van praktijk meting zie Hsi 5 

4.4 Effectafstanden t.a.v. toxisch verbrandingsproduct S02 

In dit hoofdstuk warden de effectafstanden t.a.v. toxicileil gepresenleerd voor het toxische verbrandingsproduct 

S02. In de onderstaande label is voor de maalgevende scenario's uit de ORA de effectafstand 

(Voorlichtingswaarde (VRW), Alarmeringsgrenswaarde (AGW) en Levensbedreigende waarde (LBW)) bij de 

weerslypes F1 .5 en 05 opgenomen . In Bijlage 1 is de berekening opgenomen ten aanzien van de bronterm voor 

uitdamping van S02 . 

Tabel 9 Effectafstanden t.a.v. toxische verbrandingsproduct S02 

Scenario** Afstand t.a.v. toxicitelt rm 
Weers!' roe F1 .5 Weers!• roe 05 

VRW AGW LBW VRW AGW LBW 

1. lnstantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 m3 tank > > > > > 3691 .. 

in een bund van 25.144 m2 en volume 100.000 m3 (netto opp. Bund = 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

25.144 m2
) 

.. .. .. . . .. 
2. Maximum Credible Accident : Uitdamping volledig opp. tank 60.000 > > N.H. > 4181*' N.H. 

m3 2922 m2 10.000 10.000 10.000 .. .. .. 
•Leiding breuk scenario's niet beschouwd, gezien voor uitdampingscenario's de scenario's met he/ grootste oppervlak relevant zijn. 

N.H. = No Hazard= Geen gevaar 

•• Afwijkend van praktijk meting zie Hsi 5 

Ettectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V 
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5 Toelichting discrepantie toxische effecten rekenpakket & praktijk meting 

Opgemerkt dient te worden dat de berekende effecten van Phast niet overeenkomen met praktijkmetingen zoals 

bepaald bij bijvoorbeeld de oliebranden in Kuwait en naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar de 

ramp van Buncefield. Hierbij werd bij grate oliebranden enkel een effectafstand waargenomen voor de VRW 

waarde van 802• De AGW en LBW waarden van 802 werden niet overschreden. 

Het scenario met een brand van 1,5 keer het bund oppervlak is dan ook mogelijk geen reeel rampscenario. In 

bijlage 3 is de informatie opgenomen voor de praktijkmeting t.a.v. S02 vorming. De discrepantie wordt mede 

veroorzaakt door pluimstijging die er in de werkelijkheid bij zal toedragen dat de concentratie van toxisch 

verbrandingsproduct zich zal opmengen waardoor er een beperkter risico is voor personen in de omgeving. Dit 

ligt in lijn met de verwachting op basis van de 1 % letaliteit voor toxiciteit van de 802 scenario's daar deze niet 

wordt bereikt 1 meter boven het maaiveld. 

Op basis van de conclusie van het onderzoek naar de vorming van toxische verbrandingsproducten in Kuwait 

(zie bijlage 3), deelt Tebodin de conclusie van dit onderzoek. Het schatten van de interventiewaarden voor 
toxiciteit van ruwe olie voor de vorming van S02 en H2S is niet zinvol daar het leidt tot onrealistische waarden. Zo 

warden de AGW en LWB waarde in de praktijk niet overschreden, zelfs niet in de verbrandingswolk zelf. 

Effectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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Bijlage 1: Bepaling brontermen uitdamping H2S en vorming 502 

1. H2S 
Om te kunnen berekenen of de concentratie van H2S hoog genoeg is bij een scenario om effecten buiten de 

terreingrens te genereren wordt eerst nagegaan hoeveel product er uitdampt uit de vloeistofplas met hel grootste 

oppervlak. In deze studie is dat bij het scenario instantaan falen van een opslagtank, waarbij door overtopping 

een vloeistofplas ontstaat van 1,5 x het netto oppervlakte (25.144 m2
) van de put waarin de tank staat = 37.716 

m2. 

Er is gekeken hoeveel product totaal uitdampt bij het minimale en maximale (wind)weertype. lmmers, bij hoge 

windsnelheid vindt meer uitdamping plaats, maar zal de concentratie sneller verdunnen . Dit r.ieldt omr.iekeerd 

voor een weertype met lage windsnelheden. In het verleden is in overleg met DCMR vastgesteld dat uitgegaan 

deint te worden van een maximale concentratie van 600 ppm H2S welke aanwezig is in ruwe aardolie. 

Vervolgens zijn deze gegevens met behulp van een user defined source ingevoerd met een equivalent 

percentage lucht. [BRON: Maasvlakte Olie Terminal] 

Uitdamping instantaan falen tank (G1) 

De maxim ale oppervlakte van een vloeistofplas in geval van falen van een opslagtank bedraagt 37. 716 m2
. 

Hieronder is de plasverdamping uit een dergelijke plas weergegeven, uitgaande van hexaan bij 9 "C (dit komt 

overeen met een dampspanning van 170 mbar, vergelijkbaar met het ruwe oliemengsel (< 300 mbar)) . 

Study Folder: pool Pool Vaporization Rate 
vaporisation 120 
Run Row: Individual - l\Jacht 110 . -
Audit No: 18654 
Model: Vessel/Pipe 100 - -·- -
Source(2) 

90 Material N-HEYJ\f\JE ~ 
-

(/) 

Weathers 
-.... 
•::n 80 · - - - - - - --6 
Q) 

70 - D 1,5 m/s o; 
0: 

- D 1,5 rn/s (Avg) c 60 
0 

- D 5 rn/s -ro 50 N 

-- D 5 mis (Avg) ·c 
0 

40 c... - - - - r-- D 9 rnls (IJ 

> 
- D 9 rn/s (Avg) 30 ~ ,.__ 

- E 5 rn/s 20 
E 5 ml s (.A.vg) 

10 - F 1,5 m/s 

-- F 1 ,5 m/s (Avg) O· 
0 D D D D Cl Cl Cl D Cl Cl Cl Cl D Cl § Cl 8 D 

Cl Cl ~ D Cl Cl D Cl Cl Cl Cl Cl a Cl 0 Cl D 
~ C'I 

""'" 
I.!) (!) I'- o:> 0) 0 ~ C'I (") "'<!' I.!) "' co CJ) 

~ ~ ..- ~ ~ ~ ~ ..- ..- ..-

Time (s) 

Figuur 1 Plasverdamping plas 37.716 m2 n-hexaan bij 9 °C 
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Zoals uit het figuur blijkt, bedraagt de uitdamping uit de vloeistofplas maximaal 110 kg/s (maximale scenario D 9). 

Bij hogere windsnelheden dampt meer uit en zal sneller verdunning van de concentratie optreden. Bij lagere 

windsnelheden vindt minder uitdamping plaats en zal minder verdunning van de concentratie plaats vinden. Voor 

de bepaling van de rampscenario's zijn de weerstypes D5 (uitdamping 95 kg/s) en F1 ,5 (uitdamping 60 kg/s) 

relevant. 

De verzadigde dampspanning van ruwe olie bij 20"C bedraagt: 

lc20 = 41 * M * P20 I 
Waarin; 

C20 = concentratie in lucht (mg/m3
) 

M = Relatieve moleculemassa hexaan = 86 

P20 = dampspanning hexaan (ruwe olie) bij 20 "C = 170 mbar (< 300 mbar, gekozen voor waarde hexaan)) 

Hieruit volgt dat de maximale concentratie ongeveer 0,6 kg/m3 kan bedragen. Wanneer er dus 95 kg/s hexaan 

uitdampt is hier 158 m3/s volume voor nodig. Voor 60 kg/s bij weertype F1 ,5 is dit een volume van 100 m3ts. 

Door Vopak (lees MOT) is opgegeven dat ruwe olie in dampfase gemiddeld 600 ppm H2S bevat. Bij 20 °C en 

1013 mbar bestaat er tussen ppm en mg/m3 het volgende verband; 

Hieruit volgt dat 600 ppm H2S (M = 34, 1) 852,5 mg/m3 in lucht is. 

Wanneer er dus 95 kg/s product vrijkomt, is hiervan 158 * 852,5 = 134.979 mg/s = 0, 135 kg/s H2S. 

Bij 60 kg/s uitdamping is hiervan 100 * 852,5 = 85.250 = 0,085 kg/s. 

In Phast wordt vervolgens met de 'user defined source'-functie een plasuitdamping ingevoerd , met het vrijkomen 

van de hoeveelheid kg/s H2S als 600 ppm volume % van lucht. De dichtheid van lucht bedraagt 1,29 kg/m3
. De 

hoeveelheid lucht is dan 203,8 kg/s bij weertype 05 en 95 kg/s uitdamping. Bij weertype F1 ,5 is dit 129 kg/s lucht 

bij een uitdamping van 60 kg/s hexaan. 

In dezelfde analogie als hierboven is beschreven is een berekening uitgevoerd voor het maximum credible 

accident waarbij uitdamping vanuit een tank plaats vindt. Het oppervlak van een tank is 2922 m2
. Op basis van 

het onderstaande figuur en de bovenstaande vergelijkingen word! voor een oppervlak van 2922 m2 de volgende 

gegegevens berekend : 

• 05 : Uitdampsnelheid 8, 7 kg/s, uitdamp volume 14,5 m3/s, uitdampsnelheid H2S = 0,012 kg/s, de 

hoeveelheid lucht betreft 18,7 kg/s . 

• F1 .5: Uitdampsnelheid 5,4 kg/s, uitdamp volume 9 m3ts, uitdampsnelheid H2S = 0,008 kg/s , hoeveelheid 

lucht betreft 11 ,6 kg/s . 
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Study Folder: pool 
vaporisation 
Run Row: Individual - Nacht 
Audit No: 19900 
Model: Vessel/Pipe 
Source(1) 
Material: N-HEY..A.NE 
Weathers 
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6,4 
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Pool Vaporization Rate 

- - -
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Figuur 2 Plasverdamping plas 2922 m2 n-hexaan bij 9 "C 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen t.a .v. de berekende brontermen. 

Tabel 10 Overzicht brontermen 

-

Scenario Weerstype Uitdampsnelheid Uitdamp Bronterm 

Phast Hoeveelheid H2S 

Kg/s m3/s via kg/s via 

-

vergellJking 1 veraeliikina 2 

lnstantaan falen tank 60.000 m3 05 95 158 0,135 

netto bund opp. X 1,5 = 37. 716 F1.5 60 100 0,085 

m2 

Uitdamping maximaal tank 05 8,7 14,5 0,012 

oppervlak 2922 m2 (22 m hoogte, F1.5 5,4 9 0,008 

diameter 61 meter) 

Effectberekeningen Rampscenario's Vopak Terminal Eemshaven B.V 

- . 

Pre-deluted 

air-rate 

kg/s 

203,8 

129 

18,7 

11,6 



11 
TE BODIN 
Consultants & Engine e rs 

2. S02 

Tebodin Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312259 

Revisie: 0 

Datum: 25 maart 2009 

Pagina: 16 van 23 

Op basis van 4 gewichtsprocent 802 in ruwe olie een afbrandsnelheid 0, 1 kg/s/m2 100% omzetting worden de 

volgende brontermen verkregen . 

Tabel 11 Overzicht brontermen vorming toxisch verbrandingsproduct 

Scenario Brand Afbrand Afbrand 

Opp. snelheld snelheid 

kg/s kg/s/m2 kg/s 

lnstantaan falen tank 25.144 0,1 2.514 

60.000 m3 netto bund opp. 

25.144 m2 

Uitdamping maximaal tank 2.922 0,1 292 

oppervlak 2.922 m2 (22 m 

hooote) 

1 http://www.isitech.com/en/chemical-accidents/buncefield-fire-gb.html 
2 http://www.worldwidebase.com/science/luchtverontreiniging.shtml 
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Bronterm Pre-deluted air-rate 

Op basis van kg/s op basis van 

4 gewlchts meting Kuwait van 

pro cent 2,2 gewichtsprocent 

S02 S021 

100 kg/s 4545 

11,6 kg/s 530 

Release 

Rate op basis 

van pluim 

stijging2 

15 mis 

15 m/s 
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Bijlage 3: Praktijkmetingen S02 uitstoot aardoliebrand 

On the 11th December 2005 at approx. 6:00 hours (UTC), several explosions were registered at the 
Buncefield oil storage terminal nearby the town of Hemel Hempstead within the county of 
Hertfordshire to the north of London. 

The Buncefield oil storage terminal is situated near (approx . 15 km) the airports London Heathrow and 
Luton. Due to the convenient location, besides fuel oil, gasoline and kerosine are stored and distributed as 
well. The total mass is comprised of approximately 150'000 tons stored within 26 tanks. The fuels arrive at 
Bruncefield via several pipelines. Delivery is achieved using fuel tanks. The frequency is around 400 fuel 
tanks per day (see Total Homepage). 

The Explosions and the Fire 
On the 11th December, 3 explosions were registered . The pressure blast caused by the explosion was 
perceptible up to a distance of 100 miles {about 160 km) . Glass could be observed shattering up to a 
distance of 2 miles (3.2 km) (refer to RSC Adavancing the Chemical Sciences). Columns of fire reached a 
height of over 60 metres. More than 43 persons were injured in the explosion, 2 of them seriously (refer to 
BBC News). Approx. 2000 persons were evacuated. A total of 20 tanks caught fire. 

. 
~· 

Click to enl a rge the map 

c 
,~.i· 

Image produced from the Ordnance Survey Get-a-map service, Image reproduced with kind permission of Ordnance Surv...fill and Ordnance 

Survey of Northern Ireland. 
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Satellite Photo showing the extent of the cloud of smoke produced by the fire. Source: NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), USA 

Comparison with Crude Oil Fires during the first Gulf War 
During the first Gulf War (1990/1991) 700 crude oil sources were ignited, beginning as of the 23.2.1991 in 
Kuwait. The fires were still being extinguished up until the beginning of November 1991. 

Measurements have shown that approx. 93% [Cofer et al, 1992] and 96% [Ferek R.J et al, 1992] 
respectively of the carbon is converted to carbon dioxide. The fraction of carbon monoxide was in the range 
of 0 up to 1.5%. That is evidence that the combustion proceeded quite completely, when you compare this 
to fires in buildings where, as a rule of thumb, the carbon monoxide fraction makes up approx. 20% of the 
carbon ccnvcrtod [Go.nn R.G at o.I, 2003] . 

Kuwait: Measurements taken from an Aeroplane in the Clouds of Smoke produced by the Fires 
Concentration measurements of carbon dioxide, carbon monoxide, methane, sulphur dioxide, nitrogen 
dioxide and hydrogen sulphide, taken directly in various clouds of smoke by an aeroplane, did not exceed 
the ERPG-2 and TEEL-2 toxicity values respectively (refer to the following table [Ferek R.J et al, 1992]): 

- - ·-- . 
lsmallest - - Larg-e; - -·----fERPG-1 od; r ERPG-2 oder 

!
average concentration average concentration TEEL-1 EEL-2 
[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

I Gas 

fc;rb-;;-~ dioxide - r -- - - 33·000 T - 132~00 l I 54·000·000 

fc~rbon ~o~oxid;- -- --

!Methane----

/s-ulph~r-dioxide 

/Nitrogen dioxide 

!Hydrogen sulphide 

[Ultrafine respirable dusk3.5µm 

isoot/Carbon particulate matter 

!-- 21 I . --- - 6161-229·000 !- 400·000-

I 17 1 · - - 132 r- 1~6'800 I 3·280·000 • 

1 40 I 1300 1 aoo r· 8000 

I 4 ! 29 1'200 18'400 
I 

0 1 9 140 I 42'000 ! 

64 I 
I 

1'093 - I 

71 I 
308 - I 
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Measurements taken by a further research group in Kuwait directly inside the cloud of smoke in Oellachen 
showed that 82% of the carbon was converted to carbon dioxide [Cofer et al, 1992]. The fraction of carbon 
monoxide was 8.9% in this case. This indicates that combustion proceeds less efficiently under conditions 
of oxygen deficiency. The sulphur dioxide concentrations found, however, were typical of the same range 
found in the above table . 

The measurements in the above table show that the toxicity value ERPG-1 is only exceeded by sulphur 
dioxide. By the way in our MET model the ERPG-1 value is used as a threshold value, i.e. all 
concentrations which fall below this this concentration are not taken into consideration . 

In the same way, traces of acetylene, butane, ethane, ethylene, heptane, hexane, propane, propane, 
propylene, benzene, toluene, xylene were measured in the gas cloud . Further gases which form due to 
photochemical reactions, like formaldehyde and ozone, were also measured [Luke W .T. et al, 1992]. All of 
these gases remained below the corresponding ERPG-2 values. The ERPG-1 concentrations were 
exceeded by ozone. 

Kuwait: Drop in Sulphur- and Nitrogen-Oxide Concentration 
The sulphur concentration in Kuwaiti crude oil is approx. 2 to 3 Wt%. Measurements taken from an 
aeroplane, however, showed that the average sulphur concentration due to sulphur dioxide and sulphate 
within the gas cloud was only about 0.5% [Cofer et al, 1992). Measurements taken directly at the source, 
however, have yielded a total sulphur concentration of approx. 2.2%, which corresponds well with the 
sulphur concentration in crude oil. After further investigations, a decline in sulphur dioxide over time could 
be proved which is about 6% per hour. A decline of 22% per hour could be measured for nitrogen oxides . 
Elution due to rain-out could not have accounted for the decline, because the relative air humidity was less 
than 20% [Ferek et al, 1992). 

Kuwait: Comparison of the Results measured on the ground with the lmmission Threshold Values 
Measurements taken at ground level of toxic substance concentrations have also been carried out by 
various organizations . Some gases and the EU and CH immission threshold values are listed in the 
following table : 

!substance : ~~~~~~tration l lmmissions ~hreshold valu.es-[µ~~m3] - - -- ---·---- -- I 
1-
iCarbon 

I 
monoxide 

Ref 1 

I carbon 

I monoxide 

!Ref 2 

Ozone 

I Averag~ !Max. IEu !Meaning in the EU !cH 
1

Swiss Meaning (in CH) I 
! -- -, - I !As -the heighes; 8--hour-long 1 

- - j24-h-average valu~; . may ~nly j 
I 800 :51'300 110·000 !averaged value measured 18'000 be exceeded for a maximum of 

i during the course of one day 
1 
once per year I 

I • I . -
1 J j !As the heighest 8-hour-long : ;24-h-average value; may only ! 
1 1 '058 I 8'576 110'000 

1
averaged value measured , 8'000 be exceeded for a maximum of i 

!-- .. _ _ ____ _ \during t~e course_ of one day 1once per year _ .. _ .. __ _ _ I 
1 I I 1As the highest 8-hour-long , 

I 
53

.4 ; 
104

_
8 
! 

120
_
0 

l av~raged value measured 
100 I I !during the course of one '. 

__ i _ I 1day, may be exceeded for a ' 

'98 % the V2-h-mean values 

, measured for one month I 
I 

I 

-' 
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period of 25 days of a 

calendar year, averaged I 
over 2 years 

Sulphur 
dioxide 

I 
I 23.8 92.8 

f 
Median of the daily average 
values taken over a period of 

80.0 a year, assigned >40 µg/m3 
dust median of the TMW per 

80.0 
95 % the Y2-h-mean values i 
measured for one year 

I _I __ _ year 1 

!
!Nitrogen 

oxides 

l 
l se~z;n 
I Benzene 

lultrafine 

ldusl 

I 
I 
I ,-
1 

r 

--[ - - !1mmission thresh~1d ~;1u;r--- --·------ ·- -- ! 
58

_
5 40

_
0 

j(health) Average value taken 
30

_
0 

Mean annual value (arithmetical I 
86

· 1 I I ;~~~ noe calenrla• yea• as of j ( eanvalue) i 

-
7 
~, - ~3~r-- -~ ~- IM-;~;·~~~u~i--v~,~~ ~~ b~ 1. I~--- --j 

• 1 • 1adhered to as of 1.1 .2010 I j 
1
More than 24 hours 124-h ··av;rage value; may be 1~ 354 3000 50 maximum of 35 50 !exceeded for a maximum of 

I I 
1once per year exceedances per year 

------· 

Sources relating to the table : 

•Ref 1: Carbon monoxide values according to the Kuwait Environmental Protection Department Monitoring 
for the month of June in 1991 at the Rega measuring site. The maximum values relate to a peak value 
with a 5 minute duration. 

•Ref 2: Carbon monoxide values according to the "Team from France". 26.3. 1991 until 6.4.1991 . The 
maximum values relate to a peak value with a duration of 5 minutes . 

• All measurements taken from the US Army Environmental Hygiene Agency, Final Report - Kuwait Oil Fire 
Risk Assessment, No. 39-26-1192, February 1994 

•EU Im mission threshold value according to the 'Compilation of Im mission Values' of the Federal 
Environmental Agency in Dessau . 

• cH lmmission threshold according to the LRV (the Swiss Clean Air Maintenance Regulation called the 
'Luftreinhalte-Verordnung') 814.318.142.1 
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Photos: Jack Heller, USACHPPM, May 1991 

A comparison of the average results measured with the immission threshold values shows that the average 
concentration of nitrogen oxides, benzene and PM10 ultrafine dust has exceeded the immission threshold 
values. 
Indeed these values (with the exception of ultrafine dust) are comparable to the values measured in US 
suburbs and are generally smaller than those of large US cities [USDD, 1994]. 

Kuwait: PM10 Ultrafine dust concentration 
The PM 10 ultrafine dust concentration is relatively high in Kuwait or Saudi Arabia due to natural emissions 
(from the desert) in comparison to European conditions with an immission threshold value of 50 µm/m3 . 
The average PM10 concentration almost reaches a level of 600 µm/m3 in certain areas. PM 10 values 
measured during May and October 1991 are listed in the following table [USDD, 1994]: 

- --- ---- - ,A~era~~h-PM1o IM~ 24h --PM10 

Concentration [µg/m3] 1Concentratlon [µg/m3] 

!Ahmadi Hospital , Kuwait J - 367.5 1- - 544.1 

/Al Eskan Village .. ·1· r · 697.5 1 271.1 l 
!King Khalid Military City - ~! 
1 Kh~b~r Towers , Sa~diArabien I 
!us Bot~chatt , Ku~~it I 

~ I 
298.6 I 923.5 

-- - - - - 2-67.8 1- - - --- 433.8 i 

670.6 1 1105.7 i 

The analysis of the chemical composition of the ultrafine dust showed that the dust in Kuwait was 
composed of approx. 23% carbon and up to 75% of silica and calcium compounds. In Saudi Arabia where 
the influence of the fire gases was minimal, the carbon component was less than 5%. 

Are the results of the first gulf war fires transferable to the Buncefield Fire Case? 
In Kuwait crude oil and methane were burned, in Buncefield fuel oil , gasoline and kerosene. Due to legal 
regulations, the sulphur content of the fuels in the Buncefield fire should therefore be lower than that of the 
crude oil from Kuwait. In Switzerland, the maximum allowable sulphur content in benzene about 50 mg/kg. 
The sulphur dioxide output should therefore be far smaller per kilogram of burned fuel. The quantity of fuels 
burned in the Buncefield case was far smaller and the fire only lasted for a few days, whereas in Kuwait the 
fires lasted for several months. Combustion products which occur due to the combustion of additives may 
have produced different compounds in the case of Buncefield. 
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~Jeverthe!ess, the fc!!cvving interpretations are, 'vvlthout any doubt, applicable to both cases: 

• The combustion of carbon to carbon dioxide in open crude oil fires is high in comparison to other 
fires involving biomass e.g. wood fires. The carbon monoxide component is therefore relatively 
small. 

• The acutely toxic concentration value ERPG-2 was not exceeded by any of the fire gas 
components measured in Kuwait. The ERPG-1 value was only exceeded by sulphur dioxide and 
ozone. 

• Ground measurements did not yield any concentrations which exceeded the acutely toxic 
ERPG-2 or ERPG-1 values . The immission threshold values were partly exceeded for benzene, 
but were within the range of values typical for large cities [USDD, 1994]. 

• The ultrafine dust ln::irl in r;:irtir.I il<ir. whiGh nevertheless has no acutely toxic effect, becomes 
problematic during a crude oil fire . 

• The estimation of critical distances for the toxicity of a crude oil fire therefore do not make any 
sense, because the threshold concentration (ERPG-1) even within the gas cloud itself produced 
by the fire, lies below this threshold for most of the components 
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Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status of Bund 
Area of Dike 
fSurface type 
Height 
[Modelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location of release 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Late Ignition Location 
Mass InventorY of material to Disperse 
Use Burst Pressure 

Fireball Parameters 
[Mass modification factor 
rcalculation method for fireball 
fTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
flndoor calculations 
[Ventilation specification 
fTail time 
[Method of setting time 
fCut-off fraction of toxic load 
[Cut-off concentration 

1 of 24 

N-HEXANE 
Unpressurized (at atmospheric pressure) 

Pressure not used 
9 

6E4 

Catastrophic rupture 
Liquid 

None 
0 

ERPG not selected 
IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

Bund present 
3,772E4 

Concretel 
4 

Bund cannot faill 

Open air release 

Cone Model 

No ignition location 
4,021E7 

No - Use release pressure for fireball 

31 
DNV Recommendedl 

1727 

Unselectedl 
Case Specifiedl 

1800 
Use a fixed averaging timel 

0,05 

0 

Time 

degC 
m3 

m 

ml 

m2 

m 

kg 

degCl 

sl 

fractionl 
fractionl 

11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Gcometrv 
Geometry shape 

Coordinates 
East( I) 

North( I) 

Unique Audit Number: 

f Note: Data in square brackets are defaulted values l 

2 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

Point 

Absolute 
0 111 

0 m 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA Unique Audit Number: 15.318 

Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 Phast 6.54 

Date. 

2 instantaan continue vrijkomen 

Base Case 
Data 
\vopak rampscenario's rev O\Study\Brand effecten\2 instantaan continue vriikomen 

Material 

2-4-2009 

Material Identifier 
Type of Vessel 
Pressure Specification 
Discharge Temperature 
Volume Inventory of material to discharge 

Scenario 
Type of Event 
Phase 
Building Wake Option 
Tank Head 
Duration for fixed duration scenario 

Location 
rRelease elevation 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status of Bund 
Area of Dike 
rsurface type 
Height 
rModelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location of release 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Late Ignition Location 
Mass Inventory of material to Disperse 

Fireball Parameters 
rMass modification factor 
rcalculation method for fireball 
rTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
[lndoor calculations 
rventilation specification 
[Tail time 
rMethod of setting time 
rcut-offfraction of toxic load 
rcut-off concentration 

Geometry 
Geometry shape 

3 of 24 

N-HEXANE 
Unpressurized (at atmospheric pressure) 

Pressure not used 
9 degC 

6E4 m3 

Fixed duration release 
Liquid 
None 

22 m 
600 s 

ml 
ERPG not selected 
IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

Bund present 
2,514E4 m2 

Concretel 
4 m 

Bund cannot faill 

Open air release 
Horizontal 

Cone Model 

No ignition location 
4,021E7 kg 

31 
DNV Recommendedl 

1727 degCl 

Unselectedl 
Case Specifiedl 

1800 sl 
Use a fixed averaging timel 

0,05 fractionl 
0 fraction I 

Point 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date: 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Geometry 
Coordinates 
East(!) 
North(!) 

Unique Audit Number: 

f Note: Data in square brackets are defaulted values l 

4 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

Absolute 
0 m 
0 m 

Time. 11:19:29 



INPUT DATA Unique Audit Number: 15.318 

Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 

3 lckka2e 10 mm tank 

Base Case 
Data 

Phast 6.54 

\vopak rampscenario's rev O\Study\Brand effecten\3 lekkage 10 mm tank 

Material 
Material Identifier N-HEXANE 
Type of Vessel Unpressurized (at atmospheric pressure) 
Pressure Specification Pressure not used 
Discharge Temperature 9 degC 
Volume Inventory of material to discharge 6E4 m3 

Scenario 
Type of Event Leak 
Phase Liquid 
HoleDiameter 10 mm 
Building Wake Option None 
Tank Head 22 m 

Location 
fRelease elevation ml 
Use ERPG averaging time ERPG not selected 
Use IDLH averaging time IDLH not selected 
Use STEL averaging time STEL not selected 
Supply a user defined averaging time Not supplied 

Bund 
Status ofBund Bund present 
Area of Dike 2,514E4 m2 
fSurface type Concrete] 
Height 4 m 
fModelling ofbund failure Bund cannot fail] 

lndoor/Outdoo1· 
Location ofrelease Open air release 
Outdoor Release Direction Horizontal 

Flammable 
Jet Fire Method Cone Model 

Dispersion 
Late Ignition Location No ignition location 
Mass Inventory of material to Disperse 4,021E7 kg 

Fireball Parameters 
fMass modification factor 31 
fCalculation method for fireball DNV Recommended] 
fTNO model flame temperature 1727 deg Cl 

Toxic Parameters 
f!ndoor calculations Unselected] 
fVentilation specification Case Specified] 
fTail time 1800 sl 
fMethod of setting time Use a fixed averaging time l 
fCut-offfraction of toxic load 0,05 fraction] 
fCut-off concentration 0 fraction] 

Geometry 
Geometry shape Point 

Date 2-4-2009 5 of 24 Time: 11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Gcometrv 
Coordinates 
East()) 
North()) 

Unique Audit Number: 

r Note: Data in SQuare brackets are defaulted values l 

6 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

Absolute 
0 m 
0 m 

Time 11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 

4 brcuk laadarm mm 1,5 x pompdcbiet 30001 

Base Case 
Data 

Unique Audit Number: 15.318 

Phast 6.54 

\vopak rampscenario's rev O\Study\Brand effecten\4 breuk laadarm mm 1,5 x pompdebiet 3000m3/h 

Date: 2-4-2009 

Material 
Material Identifier 

Scenario 
Building Wake Option 

Pipe 
Line length 

VcsseVTank 
Release Type 

Location 
fRelease elevation 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status of Bund 
fSurface type 
Height 
fModelling ofbund failure 

IndoorfOutdoor 
Location ofrelease 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Number of Release Segments 
Fluid Phase(l) 
Discharge Velocity(!) 
Droplet Diameter( I) 
Duration of Discharge( I) 
Final Temperature(!) 
Release Rate(!) 
Pre-Dilution Air Rates( I) 
Late Ignition Location 
Mass Inventory of material to Disperse 

Fireball Parameters 
fMass modification factor 
[Calculation method for fireball 
fTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
[Indoor calculations 
[Ventilation specification 
fTail time 
fMethod of setting time 

7 of 24 

N-HEXANE 

None 

10 m 

Continuous 

ERPG not selected 
IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

No bund present 
Concrete] 

ml 

2,5 m 
Sund cannot faill 

Open air release 
Horizontal 

Cone Model 

Liquid 
26,25 mis 
438,5 um 
1800 s 

9,075 degC 
837 kg/s 

0 kg/s 
No ignition location 

4,021£7 kg 

31 
DNV Recommended] 

1727 degCl 

Unselected] 
Case Specified] 

1800 sl 
Use a fixed averaging time l 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

To ic Par11mctc1 
r ul-off fraction of toxic load 
I 'ut-off concentration 

Geom Irv 
Geometry shape 

oordinatcs 
l!ast( I ) 
North( I) 

Uniqu • Audil 

I Note: Data in square brackets are defaulted value 

8 of 24 

umber: 15.318 

Pha t 6.54 

0,05 fraction I 
0 fraclionl 

Point 
Absolute 

0 m 
0 m 

11 : 19:29 



INPUT DATA Unique Audit Number: 15.318 

Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 

S lekkat?e leidinl? 200 mm 

Base Case 
Data 

Phast 6.54 

\vopak rampscenario's rev O\Study\Brand effecten\5 lekkage leiding 200 mm 

Date: 2-4-2009 

Material 
Material Identifier 
Type of Vessel 
Pressure Specification 
Discharge Temperature 
Volume Inventory of material to discharge 

Scenario 
Type of Event 
Phase 
HoleDiameter 
Building Wake Option 
Tank Head 

Location 
[Release elevation 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging Lime 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status ofBund 
[Surface type 
Height 
[Modelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location ofrelease 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispcl'Sion 
Late Ignition Location 
Mass Inventory of material to Disperse 

Fit'cball Parameters 
fMass modification factor 
[Calculation method for fireball 
fTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
flndoor calculations 
rventilation specification 
fTail time 
[Method of setting time 
rcut-off fraction of toxic load 
rcut-off concentration 

Geometry 
Geometry shape 
Coordinates 

9 of 24 

N-HEXANE 
Unpressurized (at atmospheric pressure) 

Pressure not used 
9 degC 

6E4 m3 

Leak 
Liquid 

20 
None 

22 

ERPG not selected 
IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

No bund present 
Concretel 

mm 

m 

ml 

2,5 m 
Bund cannot faill 

Open air release 
Horizontal 

Cone Model 

No ignition location 
4,021E7 kg 

31 
DNV Recommendedl 

1727 degCl 

Unselectedl 
Case Specifiedl 

1800 sl 
Use a fixed averaging timel 

0,05 fraction l 
0 fraction l 

Point 
Absolute 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Geometrv 
East(]) 
North(!) 

Unique Audit Number: 

f Note: Data in square brackets are defaulted values l 

10 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

0 m 
0 m 

Time 11:19:29 



INPUT DATA Unique Audit Number: 15.318 

Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 Phast 6.54 

Date: 

6 full surface lire 

Base Case 
Data 
\vopak rampscenario's rev O\Study\Brand effecten\6 full surface fire 

Material 

2-4-2009 

Material Identifier 
Type of Vessel 
Pressure Specification 
Discharge Temperature 
Volume Inventory of material to discharge 

Scenario 
Type of Event 
Phase 
Building Wake Option 
Tank Head 

Location 
fRelease elevation 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status of Bund 
Area of Dike 
fSurface type 
Height 
[Modelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location of release 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Late Ignition Location 
Mass Inventory of material to Disperse 
Use Burst Pressure 

Fireball Parameters 
[Mass modification factor 
fCalculation method for fireball 
fTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
[Indoor calculations 
[Ventilation specification 
[Tail time 
fMethod of setting time 
[Cut-off fraction of toxic load 
[Cut-off concentration 

Geometry 
Geometry shape 
Coordinates 

11 of 24 

N-HEXANE 
Unpressurized (at atmospheric pressure) 

Pressure not used 
9 

6E4 

Catastrophic rupture 
Liquid 
None 

0 

ERPG not selected 
IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

Bund present 
2922 

Concrete] 
22 

Bund cannot faill 

Open air release 

Cone Model 

No ignition location 
4,021E7 

No - Use release pressure for fireball 

31 
DNV Recommended] 

1727 

Unselected] 
Case Specified] 

1800 
Use a fixed averaging time l 

0,05 
0 

Point 
Absolute 

Time: 

degC 
m3 

m 

ml 

m2 

m 

kg 

degC] 

sl 

fraction] 
fraction] 

11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Geometrv 
East(l) 
North(!) 

Unique Audit Number: 

f Note: Data in square brackets are defaulted values l 

12 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

0 m 
0 m 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA Unique Audit Number: 15.318 

Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 Phast 6.54 

Date: 

7Gl Instantaan falcn 1,5 surface bund evao. 

Base Case 
Data 

\vopak rampscenario's rev O\Study\H2S scenario's\7G I lnstantaan falen 1,5 surface bund evap. DS H2S 

Material 

2-4-2009 

Material Identifier 

Scenario 
Building Wake Option 

Vessel/Tank 
Release Type 

Location 
Release elevation 
Dispersion Concentration of Interest 
Averaging time associated with Concentration 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status of Sund 
fSurface type 
fHeight 
rModelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location ofrelease 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Method to use for explosions 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Number of Release Segments 
Fluid Phase(I) 
Duration of Discharge( I) 

Final Temperature( 1) 

Release Rate( I) 
Pool Radii(!) 
Pre-Dilution Air Rates(!) 
Late Ignition Location 
Mass Inventory of material to Disperse 

Fireball Parameters 
rMass modification factor 
rcalculation method for fireball 
rTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
flndoor calculations 
rventilation specification 
fTail time 
fMethod of setting time 
rcut-offfraction of toxic load 

13 of 24 

HYDROGEN SULFIDE 

None 

Pool Source (Radius given) 

4 m 
1 ppm 

ERPG 
ERPG selected 

IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

No bund present 
Concretel 

0 ml 
Sund cannot faill 

Open air release 
Horizontal 

TNT 
Cone Model 

Vapor 

1800 
9 

0,135 
IIO 

203,8 
No ignition location 

1000 

31 
DNV Recommendedl 

1727 

Unselected] 
Case Specifiedl 

1800 
Use a fixed averaging time] 

0,05 

Time: 

s 
degC 
kg/s 
m 
kg/s 

kg 

deg Cl 

sl 

fractionl 

11:19:29 



INPUT DATA 
tudy ' Oldec 

Dnle 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

To~ i c Param eter 
r ll l·off concentration 

.comctry 
Geomel shape 
Coordinates 
East( I) 

Norlh( I ) 

ni r111 c AudU um ber: 

r Note: Data in SQuarc brackets are defaulted vlllues 1 

14 or 24 

tS.3 18 

Pha i 6.54 

0 fraction ! 

Poi nt 
Absolute 

0 m 
0 Ill 

11:19:19 



INPUT DATA 
Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 

7Gl lnstantaan falen 1,5 surface bund evap. 

Base Case 
Data 

Unique Audit Number: 15.318 

Phast 6.54 

\vopak rampscenario's rev O\Study\H2S scenario's\7Gl Instantaan falen 1,5 surface bund evap. Fl.5 H2: 

Date: 2-4-2009 

Material 
Material Identifier 

Scenario 
Building Wake Option 

Vessel/Tank 
Release Type 

Location 
Release elevation 
Dispersion Concentration oflnterest 
Averaging time associated with Concentration 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status ofBund 
fSurface type 
fHeight 
fModelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location of release 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Number of Release Segments 
Fluid Phase( I) 
Duration of Discharge( 1) 

Final Temperature( 1) 
Release Rate(! ) 
Pool Radii(!) 
Pre-Dilution Air Rates( 1) 
Late Ignition Location 
Mass Inventory of material to Disperse 

Fireball Parameters 
fMass modification factor 
fCalculation method for fireball 
fTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
f!ndoor calculations 
fVentilation specification 
fTail time 
fMethod of setting time 
fCut-offfraction of toxic load 
[Cut-off concentration 

15 of 24 

HYDROGEN SULFIDE 

None 

Pool Source (Radius given) 

4 

ERPG 
ERPG selected 

IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

No bund present 
Concrete] 

0 
Bund cannot faill 

Open air release 
Horizontal 

Cone Model 

Vapor 
1800 

9 
0,085 

110 
129 

No ignition location 
1000 

3] 
DNV Recommended] 

1727 

Unselected] 
Case Specified] 

1800 
Use a fixed averaging time] 

0,05 
0 

Time. 

m 
ppm 

ml 

s 
degC 
kg/s 
m 
kg/s 

kg 

deg Cl 

s l 

fraction] 
fraction l 

11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date: 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Geometry 
Geometry shape 
Coordinates 
East(\) 
North(!) 

Unique Audit Number: 

f Note: Data in square brackets are defaulted values l 

16 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

Point 
Absolute 

0 m 
0 m 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: vopak rampsccnario's rev 0 

Unique Audit Number: 15.318 

Phast 6.54 

Date. 

8G2 Full tank surface evap. DS 1-12S 

Base Case 
Data 

\vopak rampscenario's rev O\Study\H2S scenario's\8G2 Full tank surface evap. 05 H2S 

Material 

2-4-2009 

Material Identifier 

Scenario 
Building Wake Option 

Vessel/Tank 
Release Type 

Location 
Release elevation 

Dispersion Concentration of Interest 

Averaging time associated with Concentration 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 

Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status ofBund 

rsurface type 
rHeight 

rModelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location ofrelease 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Number of Release Segments 
Fluid Phase(]) 
Duration of Discharge( I) 
Final Temperature()) 

Release Rate()) 
Pool Radii()) 

Pre-Dilution Air Rates( I) 

Late Ignition Location 

Mass Inventory of material to Disperse 

Fireball Parameters 
[Mass modification factor 
[Calculation method for fireball 
[TNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
[Indoor calculations 

[Ventilation specification 
[Tail time 

rMethod of setting time 
[Cut-offfrnction of toxic load 

[Cut-off concentration 

17 of 24 

HYDROGEN SULFIDE 

None 

Pool Source (Radius given) 

22 

I 
ERPG 

ERPG selected 

IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

No bund present 

Concretel 
0 

Bund cannot faill 

Open air release 

Horizontal 

Cone Model 

Vapor 

1800 

9 
0,012 

30,5 
18,6 

No ignition location 

100 

31 
DNV Recommendedl 

1727 

Unselectedl 
Case Specifiedl 

1800 
Use a fixed averaging timel 

0,05 

0 

Time: 

m 
ppm 

ml 

s 
degC 
kg/s 

m 
kg/s 

kg 

deg Cl 

s l 

fraction l 

fractionl 

11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date: 2-4-2009 

llnique Audit Number: 

vopak rampscenario's rev 0 

Geometry 
Geometry shape 
Coordinates 
East(l) 
North(! l 

f Note: Data in square brackets are defaulted values l 

18 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

Point 
Absolute 

0 m 

0 m 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA Unique Audit Number: 15.318 

Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 Phast 6.54 

Date: 

8G2 Full tank su1face evap. Fl.5 H2S 

Base Case 
Data 
\vopak rampscenario's rev O\Study\H2S scenario's\8G2 Full tank surface evap. F 1.5 H2S 

Material 

2-4-2009 

Material Identifier 

Scenario 
Building Wake Option 

Vessel/Tank 
Release Type 

Location 
Release elevation 
Dispersion Concentration ofinterest 

Averaging time associated with Concentration 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 

Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 

Status ofBund 
fSurface type 
[Height 

[Modelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location ofrelease 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Number of Release Segments 
Fluid Phase(!) 
Duration of Discharge( I) 

Final Temperature( 1) 

Release Rate(!) 
Pool Radii(!) 

Pre-Dilution Air Rates(!) 
Late Ignition Location 

Mass Inventory of material to Disperse 

Fireball Parameters 
fMass modification factor 
fCalculation method for fireball 

fTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
flndoor calculations 
fVentilation specification 

fTail time 
fMethod of setting time 

fCut-offfraction of toxic load 

fCut-off concentration 

19 of 24 

HYDROGEN SULFIDE 

None 

Pool Source (Radius given) 

22 m 
ppm 

ERPG 
ERPG selected 

IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

No bund present 

Concretel 
0 

Sund cannot faill 

Open air release 
Horizontal 

Cone Model 

ml 

Vapor 

1800 s 
9 degC 

0,008 kg/s 

30,5 m 
11,6 kg/s 

No ignition location 
100 kg 

31 
DNV Recommendedl 

1727 degCl 

Unselectedl 
Case Specifiedl 

1800 sl 
Use a fixed averaging timel 

0,05 fraction l 
0 fraction] 

Time: 11:19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date: 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Geometry 
Geometry shape 
Coordinates 
East(]) 
North(]) 

Unique Audit Number: 

[ Note: Data in square brackets are defaulted values l 

20 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

Point 

Absolute 
0 m 
0 m 

Time 11:19:29 



INPUT DATA Unique Audit Number; 15.318 

Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 Phast 6.54 

Date 

9Gl Instantaan falcn netto bund surface fire 

Base Case 
Data 
\vopak rampscenario's rev O\Study\S02 Scenario's\9G I Instantaan falen netto bund surface fire S02 

Material 

2-4-2009 

Material Identifier 

Scenario 
Building Wake Option 

Vessel/Tank 
Release Type 

Location 
Release elevation 
Dispersion Concentration of Interest 
Averaging time associated with Concentration 
Use ERPG averaging time 
Use IDLH averaging time 
Use STEL averaging time 
Supply a user defined averaging time 

Bund 
Status of Bund 
fSurface type 
fHeight 
[Modelling ofbund failure 

Indoor/Outdoor 
Location of release 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet Fire Method 

Dispersion 
Number of Release Segments 
Fluid Phase(!) 
Discharge Velocity(!) 
Duration of Discharge( I) 
Final Temperature(!) 
Release Rate(!) 
Pre-Dilution Air Rates(!) 
Late Ignition Location 
Mass Inventory of material to Disperse 

Fireball Parameters 
[Mass modification factor 
fCalculation method for fireball 
fTNO model flame temperature 

Toxic Parameters 
flndoor calculations 
fVentilation specification 
fTail time 
fMethod of setting time 
fCut-offfraction of toxic load 
fCut-off concentration 

21 of 24 

SULFUR DIOXIDE 

None 

Continuous 

22 m 
ppm 

ERPG 
ERPG selected 

IDLH not selected 
STEL not selected 

Not supplied 

No bund present 
Concrete] 

0 ml 
Bund cannot faill 

Open air release 
Horizontal 

Cone Model 

Vapor 
15 mis 

1800 s 
50 degC 

100 kg/s 
4545 kg/s 

No ignition location 
1000 kg 

31 
DNV Recommended] 

1727 degC] 

Unselected] 
Case Specified] 

1800 s l 
Use a fixed averaging time] 

0,05 fraction] 
0 fraction l 

Time: ll :19:29 



INPUT DATA 
Study Folder: 

Date 2-4-2009 

vopak rampscenario's rev 0 

Geometry 
Geometry shape 
Coordinates 
East(l) 
North(l) 

Unique Audit Number: 

f Note: Data in square brackets are defaulted values l 

22 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

Point 
Absolute 

0 m 
0 m 

Time. 11:19:29 



lNPUTDATA 
Study Folder: vopak rampscenario's rev 0 

9G2 1'1111 lank surface lire S02 

Base nsc 
Oatn 

Uniq ue utlit Number: 1s.J18 m m 
Pha t6.54 m 

\vopak rnmpscenario's rev O\Stud \ 02 ccnario's\9 2 Full lank surface fire S02 

Onrc 2""1-2009 

Materia l 
Material ldenti fier 

ccnRrio 
Ouildi1w. Wake Option 

Vessel/Toni{ 
Release Type 

Location 
Release elevation 
Dispersion oncentration of Interest 
Averaging time associaLed with onceHtration 
Use LiRPG averaging time 
Use IDLM averaginf!. lime 
Use.STEL averaginJ!, time 
Supply a user defined averaging time 

I.Jund 
talu of Bund 

Area of Dike 
r urfacc type 
Height 
rModel I in11. of bund failure 

Indoor/Outdoor 
Locat ion ofrch:ase 
Outdoor Release Direction 

Flammable 
Jet fire Method 

Dispersion 
Number f Release egmenls 
Fluid Phase( I) 
Discharge Velocity{ I) 
Duration of Discharge( I) 
Pinal Temperatu!'e( I) 
Release Rate('! ) 
Pre-Dilution A!r Rates( I) 
Late l ~nilion Location 
Mass Inventory of material lo Disperse-

fireba ll Purameter 
fMass modification factor 
I alculation method for fireball 
fTNO model name temperature 

To. ic. Pam meter 
[Indoor calculations 
I Venlilalion specification 
rrai! time 
rMelhod of selling lime 
f UL-Off fraction Of toxic load 
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SU FUR DIOXID · 

None 

Continuous 

22 111 

ppm 

ERPG 
ERPG selected 

IOU I !101 selected 
. TEL not selected 

Not supplied 

Bund present 
2727 1u2 

· oncretel 
22 Ill 

Bund cannot fa i!l 

Open air release 
Vertical 

Cone Model 

Vapor 
IS m/s 

1800 
50 deJ?. 

11 ,6 kft's 
530 kg/s 

No igni tion location 
100 k11. 

31 
DNV Rccommendedl 

1727 deg 1 

nselected'I 
ase pecilicdl 

1800 
sea fixed averagi ng Lime 1 

0,05 fraction] 

11mc· 11 :19:29 



lNPUT DATA 
Study Foldcl': 

Dale. 2-4-2009 

Unique i\udil Number: 

vopal( rampscenar io's rev 0 

Toxic Parameters 
rc ut-off concentration 

Ccomclr.v 
Geometry shape 
coorclinates 
East( I) 
North(J) 

f Note: Data in square brackets are defaulted values I 

24 of 24 

15.318 

Phast 6.54 

0 fraction I 

Point 
Absoiute 

0 Ill 

() IT1 

Time: I 1:19:29 



Beschrijving rampscenario 1 

Scenario: 1 

Beschrijving: lnstantaan falen tank 60.000 m3 met brand of explosie tot gevolg 

Exacle locatie LOG Tankput 

LOG type lnstantaan 

Gevaarlijke stof Plasbrand. 

• 3 kW/m2 
: Gering schaderisico 

• 10 kW//m2
: Hoog schaderisico (LG01 = 9,98 kW/m2

) 

• 35 kW/m2
: Mogelijk direct overlijden LG100 

Explosie 

• 0,03 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met gewonden; 

• 0, 1 bar, een dergelijke overdruk koml overeen met 1 % letaliteit; 

• 0,3 ba,r, een dergelijke overdruk komt overeen met 100% letalitel!. 

Hoeveelheid of Debiet 60.000 m3
, oppervlak plas 37.716 m2 (1,5 keer het bund oppervlak) 

Fase van de vrijkomende stof Vloeibaar 

Uistroom condities • Buitentemperatuur 9 "C 

• Atmosferische druk 

• Standaard weerscondltles F 1.5 en D 5 

Schade effect Zie voor berekening bijlage 7 VR, effecten afstanden zijn horizonlaal vanuit he! midden punt 

(zonder preventieve en van de plas. 

repressieve LOD's) 

Scenario Afstand warmtestraling [m] 

Weerstype F1 .5 Weerstype 05 

3 10 35 3 10 35 

kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 

Late pool fire 265 121 n.b. 311 136 n.b. 

n.b. niet berekend door Phasl 

Scenario Overdrukeffecten [m] 

Weerstype F1 .5 Weerstype 05 

0,03 0,1 0,3 0,03 0,1 0,3 

barg barg barg barg barg barg 

Overdruk 424 220 149 99 42 21 



Ontwikkelingstijd 

De ontwlkkelingstijd voor de desbetrel1ende schade·effecten is sterk alhankelljk van het 

moment van ontsteking. Binnen de bund zijn ontstekingsbronnen niet aannemelijk gezien de 

toegepaste ATEX zonering. Bi) ontsteking van de plas zal deze in korte termijn ontwikkelen 

tot een volledige tankputbrand. 

Domino-effecten 

Door een tankput brand worden de andere tanks in de bund eveneens aangestraatd. lndien 

een tankput brand lang genoeg duurt, Is het aannemelijk te veronderstellen dat tankwand op 

den duur zal bezwijken door de warm1es1rafing en zal scheuren. Hlerdoor kornt meer 

olie/brandbaar product in de tankput terechl. De capaclteil van de bund Is niel voldoende 

voor het opvangen van rneerdere tanks. De bund zal In dlt geval mogelijk overstromen en de 

plasbrand zat zich mogelljk ultbreiden naar een naastgelegen tankpul, waart:>IJ dezelfde 

efleclafstanden kunnen warden gegenereerd. 



Beschrijving rampscenario 2 

Scenario: 2 

Beschrijving: MCA: full surface tank fire: Het dak van een tank faalt door ontsleking treed! een 

tankbrand op of door verlate ontsteking treed! een explosie op. 

Exacte localie LOG Tankpul 

LOG type Nvt product blijft in tank 

Gevaarlijke stof Plasbrand. 

• 3 kW/m2
: Gering schaderisico 

• 1 O kW//m2
: Hoog schaderisico (LC01 = 9,98 kW/m2

) . 35 kW/m2 
: Mogelijk direct overlijden LC100 

Explosie 

• 0,03 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met gewonden; 

• 0, 1 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met 1% letaliteit; . 0,3 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met 100% letaliteit. 

Hoeveelheid of Debiet 60.000 m3 oppervlak plas 2922 m2 (tankdiameter is 61 meter) 

Fase van de vrijkomende stof Vloeibaar 

Uislroom condilies • Buitentemperatuur 9 "C 

• Atmosferisclle druk 

• Standaard weerscondilles F 1.5 en D 5 

Schade effect (zonder preventieve Zie voor berekening bijlage 7 VR, effecten afstanden zijn horizontaal van uit het middel 

en repressieve LOD's) punt van de tank. 

Scenario Afstand warmtestraling [m] 

Weerstype F1 .5 Weerstype 05 

3 10 35 3 10 35 

kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 

Late pool fire 94 40 n.b. 114 46 n.b. 

n.b. is niet berekend 

Scenario Overdrukeffecten [m] 

Weerstype F1 .5 Weerstype 05 

0,03 0,1 0,3 0,03 0,1 0,3 

barg barg barg barg barg barg 

overdruk 124 53 27 100 43 22 

Ontwlkkelingstijd 

De ontwikkelingstijd voor de desbetreffende schade-effecten is sterk afhankelijk van het 

moment van onlsteking. Binnen de tank zijn ontstekingsbronnen niet aannemelijk gezien 

de toegepaste ATEX zonering . Bij ontsteking van de plas zal deze in korte termijn 

ontwikkelen lol een volledige tankbrand. 

Oomino-effecten 

Domino-effecten zijn niet aannemelijk daar de 10 kW/m2 niet reikt tot de andere tanks . 



Beschrijving rampscenario 3 

Scenario: 3 

Beschrijving : Breukleiding scheepsverlading 

Exacte locatie LOG Vingerpier 

I OC type Leiding breuk 

Gevaarlijke stof Plasbrand. . 3 kW/m2 
: Gering schaderisico 

• 10 kW//m2 
: Hoog schaderisico (LC01 = 9,98 kW/m2

) 

• 35 kW/m2 
: Mogelijk direct overlijden LC100 

Explosie . 0,03 bar, een dergelijke overdruk komt overeen met gewonden; 

• 0, 1 bar, een dergelijke overdruk komt overeen me\ 1 % letaliteit; 

• 0,3 bar, een dergeliike overdruk koml overeen met 100% letaliteit. 

Hoeveelheid of Debiet 1,25 m3/s 

Fase van de vrijkomende stol Vloeibaar 

Uistroom condities • Buitentemperatuur 9 'C . Atmosferische druk 

• Standaard weerscondities F 1.5 en D 5 

Schade effect (zonder preventieve Zie voor berekening bijlage 7 VR, horizontale . 

en repressieve LOD's) 

Scenario Afstand warmtestraling [m] 

Weerstype F1 .5 Weerstype 05 

3 10 35 3 10 35 

kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 kW/m2 

Late pool fire 643 350 n.b. 714 350 n.b. 

n.b. is niet berekend 

Scenario Overdrukeffecten [m] 

Weerstype F1 .5 Weerstype 05 

0,03 0,1 0,3 0,03 0,1 0,3 

barg barg barg barg barg barg 

Overdruk 1735 975 769 632 349 246 

Ontwikkelingstijd 

De ontwikkelingstijd voor de desbetreffende schade-effecten is sterk afhankelijk van het 

moment van ontsteking. Bij de verlaadplaats zijn ontstekingsbronnen niet aannemelijk 

gezien de toegepaste ATEX zonering. Bij ontsteking van de plas zal deze in korte termijn 

ontwikkelen tot een volledige plasbrand. 

Oomino-effecten 

Domino-effecten zijn niet aannemelijk, de maximale schade effecten berekend door 

Phast zijn gebaseerd op onbeperkte uitstroom in samenhang met onbeperkte uitstroming 
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waardoor een maximaal oppervlak ontstaat van plasbrand op basis van 1 cm laagdikte. 
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Bijlage 9 Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 
Zie bijlage 14 van het MER - ORA 



Bijlage 10 Milieurisicoanalyse (ORA) 
Zie bijlage 15 van het MER - MRA 



Bijlage 11 Rioleringstekening 
Zie bijlage 5 van het MER - Afwateringstekeningen en lozingspunten 



Blokschema bedrijfsvoering Vopak Terminal Eemshaven 

Dit b!okscherna betreft een simplistische weergave van de processen bij Vopak Terminal Eernshaven, 
Zie PFD's en P&!D voor detailweergave 

[ DVil 
Mobiele DVI bij 

daklanding 

Zeeschlp of Lichte:;, ,~ 
....-~~~,----~~~~----, 

~ Opslagtanks 

Leiding(en) met a!slt; iters en 
pomplateau('s) 1.;_ ~- ""'-·. 

-~ [ laadllo.arm [ I Vlngerpler I ~ 



Transponerlngstabel Velligheidsrapport Vopak Terminal Eemshaven 

Paragraaf werkwijzer 
BRZO 1999 Onderwerp Paragraal VR• Vopak 

Sa.menvatllng - Niet verplicht conform PG6 en C4 controlelljsl zodoende nlel opgenomen in VR 
Veiliaheldsraooorl deal 1: Al!lemene beschrllvlna bedrl I 

1.1 Algemene rapportgegevens 1 
1. 1, 1 • Administratieve gegevens 1.1 
1. 1.2. Aanwijzingsgrond VR 1.2 
1. 1.3. lndieningsgrond VR 1.3 
1 1 4. Datum van indiening VR 1.4 
1.1.5. Peildatum VR 1.5 

1.1.6 Versiebeheer 1.6 

1 .2 De algemene beschrljving van het bedrijf 2 

1.21. Ligging en lay-out van het bedrijlsterrein 2.3 

Kaart, (of verwijzing naar kaart) met locaties van 
1.2.2. stalionaire brandweervoorzieningen 2.3 

Kaart, schema of verwijzing hiernaar, waarop 
1.2.3. aangegeven de riolering en noodopvangsysteem 2.5 
1.2.4. lndicatie van het aantal personen bii het bedriif 2.6 

Bij bedrijvenparken met meerdere bedrijven: 
Een overzichtstekening met de gebieds-verantwoordelijke 

1.2.5. van de verschillende bedrijfshouders n.v.t. 

Algemeen overzicht van processen en activiteiten , 
en onderlinge samenhang van installaties d.m.v. 

1.2.6. (blok)schema's 2.4 

1.3 Beschrijving van de omgeving 3 

Omgevingsbebouwing en gebiedsfunctie met 
1.3.1. afstanden tot omliggende woonkernen en buurbedrijven 3.1 
1.3.2. Actuele topografische kaart (schaal 1 :25.000) 3.2 

lndicatie van aanwezige personen naar aantal en 
gebied buiten het bedrijf die kunnen warden blootgesteld 

1,3.3. aan de effecten van zware ongevallen 3.3,1 

Kwetsbare objecten en natuurwaarden binnen de 
1.3.4. invloedssfeer van het bedrijf 3.3.2 

Alwalering van het gebied en waterstromen 
1.3.5. In het gebied 3.3.3 

Mogefijke gevaren van buiten het bedrijf, die op hel 
1 3,6. bedrijf effect kunnen hebben 3.4 

1.4 Beschrljving van de organisatie 4 

PlaalS binnen organisatie waarvan bedrijf deel 
1 41 uit maakt n.v.t 

De ervaring en ontwikkeling van de totale organisatie 
1.4.2 t.a.v. beheersing van zware ongevallen n.v.t. 

Beschrijving van organisatorische eenheden 
1.4.3 binnen het bedrijf n.v.t. 

1.4.4 lndicatie van aantal personen per genoemde eenheid n.v.t. 

1.5 Veiligheldsmanagementsysteem (VBS 5 

1.5.1 Preventiebeleid n.v.t. 

1.5.2 Beschrijving van essentiele punten per VBS-element n.v.t. 

i 5.3 Overzichtstabel van procesures per element n.v.t. 

1.5.4 Relatie met andere managementsystemen n.v.t. 
De voorzlenbare gevaren, 
algemene voorzienlngen, 

1.6 noodorganisatie en noodvoorzienlngen 6 

1.6.1 Beschrijving van voorzienbare gevaren n.v.t. 

Overzlcht of beschrijving van de generieke 
maatregelen die voor de diverse directe oorzaken zijn 

1.6.2 getroffen n.v.t 

1.6.3 Beschriivina Intern noodplan n.v.t. 



2.1 
2.1.1 • 
2.1 .2. 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. 

2.1.6. 
2.1.7. 
2.1.8. 

2.1.9. 
2.2 
2.2.1 • 
2.2.2. 
2.2.3 
2.2.4 • 
2.3 
2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.5 
2.4.6 
2.4.7 
2.4.8 
2.4.9 
2.4.10 

3.1 
3.1 .1 

3.1.2 

3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 

3.2.3 
3.3. 
3.4 
3.4.1. 

3.4.2. 

Velliaheldsraooort deel 2: Proces- en lnstallallebeschriivlnoen 
Procesbeschrijving 
Doel van het proces 
Reactievergelijkingen 
Logische beschrijving van procesgang 
PFD met daarin op hoofdlijnen het proces 
Doorlooptijd batch 
Belangrijke procescondities zeals flow, druk, 
temperatuur en concentratie 
Grenzen waarbuilen verhoogd gevaar aanwezig is 
Beschrijving voor de veiligheid relevante utilities 

Beschrijving van de relevantie fysusche en chemische 
eigenschappen van de aanwezige gevaarlijke stoffen, 
mengsels, reactieproducten 
De installatie en de lay-out 
Plattegrond met legenda 
lndicatie van de hoeveelheid stof en variatie 
Beschrijving werking van de installatie 
Onderverdeling van de installatie 
Het veillgheidsmanagementsysteem (VBS) 
Gevaren en maatregelen 
Specifieke gevaren van het proces 
Speciliek aan de installatie verbonden gevaren 
De typische schade·elfecten die kunnen on\staan 
Mogelijke omvang van deze schade-effecten 
De gevarenzones van de installatie 
De verdeling van de installatie in insluitsystemen 
Gevaarsinschatting van de insluitsystemen 
Overweging voor de mate en type beveiliging 
Overzicht van de inslallatiescenario's 
lnstallatiescenario's 

Veillaheldsraooort deel 2: Proces- en lnslallatlebeschrljvlngen PGS 15 
NVT 

Veilii:iheidsrapport deel 3: Analyses en ultwerklngen 
Onderbouwing en beschrijving van scenario's van 
belang voor de bedrijfsbrandweer 
Overzicht van gei'nventariseerde gevaren/risico's 
Een beschrijving van de uit de geloofwaardige 
scenario's geselecteerde maatgevende scenario's 
lnforma!le van belang ter voorbereiding van 
rampenbestrijdingsplannen 
Beschrijving van de selectie van rampscenario's 
Rampscenario's 
lnformatie voor de opstelling van rampenbestrijdgins
plannen door de overheid 
De kwantltatieve rislcoanalyse (ORA) 
De milieurisicoanalyse (MRA) 
Beschrijving MRA-oppervlaktewater 
lndien van toepassing verwijzing naar relevante 
documenten met betrekking tot risico's voor bodem en 
lucht 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

1.6 
1.7 
1.8 

1.9 
2 

2.1 
2.2 

n.v.t. 
2.3 
3 
4 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.I. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.l. 

1 
n.v.t. 

n.v.t. 

2 
2.1 
2.2 

2.3 
3 
4 

4.3 

4.1 &4.2 
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E~ porleren Afclrukken 

r~urnrner ..... Titer Ver:s1e 

~Terminal VSS 

•_J Vopak Corporate Operational Excellence 

!-=.__i Vopak Netherlands IOils) 

1 ... ~ /If JI 1 ,r.r -,r\r,11• 1-1,1 - - .. ~1r1r • . -, """ "',_ ' 1 

Zoehen 111 overzicht ~ Gea11anccerde opties 

Datun 1 vrimave Bijlage 



.... ExporlH!o-11 Afctrukken 

t~u111m8r,.. ---- -----------.. 
~ Terminnl VSS 

:_J ICT 

~ Vopak Corporate, Ope:rationai ExceilencEo 

_j Global Sourcing Contracts 

1..::J Maintenance: I Technical 

CJ Operations 

U Project Management 

1--=:J SHE I Security 

I~ Vopak Netherlands (Oils) 

ZCJi!kC!rt in C•VHzicht ~ Geavnncec,rdc, ciplie~ 

Datum vrijgave 



ExpNlbrE:JI Afdru~k(:n 

r-JurnnrE:r y 

_j Terminal VSS 

i_J JCT 

T1lel 

~ Vopak Corpomte Operational Excellence 

_j Global Sourcing Contracts 

1__j Maintenance I Technical 

1..=_i Operations 

LJ Project Management 

CJ SHE/ Security 
131 Vopak Netherlands (Oils) 

D Algemeen 

D Emergency Response 

D Engineering • Management System 

CJ Engineering • PMA 01 ·Initiation Stage 

D Engineering - PMA 02 • Definilion Slage 

D Engineering • PMA 03 - Execution Stage 

ZC1ekr.r1 ir1 nv1:rzicht > G€:avanc£:trrk optic,~ 

Dalur11 vriwave 

D Engineering· PMA 04 ·Commissioning, Close out & Evaluation Stage 

D Engineering • PMA 05 • Scope Change Procedure 

D Engineering· PMA 06 ·Financial Change Procedure 

D Finance 

0 Formuiieren 

D Formulieren Algemeen 

D Formulieren Botlek Noord 

0 Formulieren Human Resources 

D Formulieren Logistics 

D Forrnulieren Maintenance 

D Formulieren Operations 

0 Forrnulieren SHEQ 

D Formulieren Security 

D Human Resources 

Dier 
D Logistics (01) Customer Services 

D Logistics (02) Planning 

D Maintenance (01) Gebouwen 

D Maintenance (02) Communicalie 

D Maintenance (03) Constructie 

D Maintenance (04) Elektra 

D Maintenance (05) Milieu Beschermende Apparatuur 

D Maintenance (06) Bedrijifsmiddelen 

D Maintenance (07) Brandbestrijding 

D Maintenance (OB) Steigers 

D Maintenance (09) Leidingen 

I~ Maintenance (10) Pompen 

D Maintenance (11) Veiligheid 

I~ Maintenance (12) Terrein 

D Maintenance (13) Stoomopwekking 

Cl Maintenance (14) Tanks 

0 Maintenance (15) Gebruiksmiddelen 

CJ Mainlemmce - Management System 

LI Maintenance Genernl • 01 lnitialiefase 



'_ 1 Mal111l·n<1nct- Genr;r<1l • 02 Wf:rk11oorbtrc:icl111p 

1_ .1 Mainlc·naricE:- General· 03 Pla1111ing 

,_! Maintenance Ge11eral • 04 Uilvoering 

i_J Maintenance General - 05 Evaluatii,, 

I~ MarkEting & Sales 

U Milieu/Energy Systeem 

CJ Operations (01) Velligheid Operations· MaintcnancE: 

1_j Operations (02) Schepen 

CJ Operations (03.) Leidingen 

LJ Operations (04) Tanks 

U Operations 105) Meelapparatuur 

D Operations (06) Cherntrade 

C:J Operations (07) Producten 

D Operations (08) Stelgers 

D Operalions (09) Koch 

D Operations (10) Vopaklljnen 

D Operations (11) Verl)omplngen 

D Operations (12} Botlek Noord 

0 Operations (13) Algemeen 

D Operations (14) Milieu 

0 Operations (15) Jet Fuel 

CJ Operations (16) Brandweervoortlenlngen 

CJ Purchasing 

D sHea 
CJ Security 

D Training 

D Velllgheldsbeheerssysteem 

0 Velligwerkvergunnlng Bijlagen 



ki '.(_ ~ !\) i'(la-f1 tpN,\i0' ~l~~}f,f)~vilb, A,,., 
u l\fu~~\~ ~\ ~~~~,t,e~/) tal/~11\ 
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:_I Operations (02) Scliept:n 

_J Operations (03) Leidingo:n 

l_J Opernlion~ (04) l;111ks 

l_J Ope1;1lions (05) Meet;ippar;it11ur 

l_J Operntions (06) Chemtradc, 

1.::J Operations (07) Producl!'n 

;_j Operations (OB) Steigers 

U Operations (09) Koch 

CJ Operations (10) Vopaklijnen 

:.:J Operations (11) Verpompingen 

CJ Operations (12) Botlek Noord 

D Operations (13) Algemeen 

CJ Operations (14) Milieu 

CJ Operations (15) Jet Fuel 

C.J Operations (16) Brandweervoor:zieningen 

CJ Purchasing 

UsHEa 
0 Security 

D Training 

esi Velligheidsbeheerssysteem 
NL-OIL-OLEM-500 BeschriJving elernenten Veihgheidsbeheersysteem 

NL-OIL-OLEM-501 

NL-OIL-OLEM-501a 

NL-OIL-OLEM-501b 

NL-OIL-OLEM-501bb 

NL-OIL-OLEM-501 bbt 

NL-OIL-OLEM-501 c 

NL-OIL-OLEM-501 d 

NL-OIL-OLEM-502 

NL-OIL-OLE lv1-502a 

NL-OIL-OLEM-502b 

NL-O!L-OLEM-502c 

NL-OIL-OLEM-5U2c 

NL-OIL-OLEM-503 

NL-OIL-OLEM-503<> 

NL-OIL-OLEM-50:lb 

r~L-OIL-OLEM-503r 

Veilighe1dsrapporl Europoorl (acluele vers1e, ingediendc versie bij SHEQ) 

Veiligheidsrapport Europoort, bijlagen 

VR Europoort, biJlage 8 - ORA data deel 1 

VR Europoorl, bijlage 8 - ORA data deel 2 

VR Europoorl, bijlagP r: - QRA d<ilci de.el 3 

Scenario's Europoorl 

Proteus Euroroort 

Veiligheidsrapporl Laurnnshaven (actuele versle, ingechi;;nde ver!'ie bij SHEQ) 

Vroiligheidsrapporl Laun;nshnven, b1jlagen 

Veiligheidsrapporl Lr;urenshaven, bijlc.ge 10 - protcus 

Sr;enario's Lauren~liavrrn 

Openbare versie Rampenbeslrijdingsplan LaurE:nsl1aver1 
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WI 02.01 J Maatregelen bij extreme weersomstandigheden 

E i9E:rw<lr: Oper atir·nE c•fficr,r 6i,iurn ·:ri}qawc: 20 april 2nfin Fopina 1 van 7 
i A0~i~a_t_or : _ Man_c-iger ~1&rations & r.~inti::~ance_ Revisif:: 6 

1. Aard van de revisie 
Toevoeging Manager Operations & Maintenance in verband met nieuwe organisatie. 

2. Doel 
Oil document is opgesleld om personeel op de terminal en de scheepsbemanning le informeren en 
mogelijk le assisteren bij hel bepalen van de acties, welke genomen dienen te warden bij 
verslechlering van de weersomstandigheden. 

In deze instructie warden een aantal maatregelen voorgeschreven in het geval van extreme 
weersomstandigheden. 

3. Definitie 
Wanneer he! weer om extra oplettendheid vraagt wordl er door het KNMI een SMS bericht verzonden 
naar de mobiele teleroon van de Superintendent. De waarschuwingen en het weeralarm warden 
voorafgegaan door een voorwaarschuwing waarin word! aangegeven hoe groat de kans is dat het 
extreem word! en een weeralarm volgt. In het weeralarm wordt nadrukkelijk gewezen op de rnogelijke 
gevolgen en de risico's van het gevaarlijke weer. 

Ter informalie: de 7e Petroleumhaven wordt bescllouwd als buitengebied, de Neckarhaven en het 
Tronox sleiger warden als binnengebied aangeduid door hel havenbedrijf. 

4. Verantwoordelijk en bevoegd 
De superintendent is verantwoordelijk voor de controle en uitvoering van di! document. 
• Gedurende de tijd dal het weeralarm van kracht is volgt de Sr. Loadingmaster de ontwikkelingen 

m.b.t. llel weeralarm past indien nodig de tijdelijke maatregelen aan. 
• De Sr. Loadingrnaster is gedurende de tijd dat he! weeralarm van kracht is he! aanspreekpunt 

rn.b.t. de genomen tijdelijke maatregelen. 
Bij afwezigt1eid van de Sr. Loadingmaster worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de 
superintendent. 

5. Werkwijze 

5.1 Weeralarm 
Bij melding Weeralarrn KNMI organiseerl de superintendent of zijn plaatsvervanger een vergadering 
om de noodzakelijke. maatregelen bij extreme weersomstanciigheden te initieren. 

5.2 Deelnemers aan de vergadering 
Aan deze vergadering word! deelgenomen door: 
• Superintendent of zijn plaatsvervanger 
• Operations Officer of zijn plaatsvervanger. 
• Planninp. 

5.3 Aandachtspunten tijdens deze vergadering (zie formulier F-67) 
• Welk weeralarrn is er afgegeven 

Welkt- invloed hE:eft he! te vt:>rwachteri weer op clE: t1ij Voµak ligger1de sct1epe11 
Welke rnvloec! heefl hel te vervvachten weer op alle andere manipulalies. 

-' I 
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Wat is bij storm de verwachte windkracht I richting . 
• Wa1 is bij storm de le verwachle hoog walerstand . 

5.4. De tijdelijke maatregelen worden op papier gezet en verspreid naar 
• Terminal management 
• Customer Services I Planning 
• Operationele Dienst. (Superintendent en Sr. Loadingmaster} 
• Manager Uperauons & Maintenance 
• Operations Officer 
• Dagdienst 
• SHEQ 

6. Richtlijnen hoe te handelen 

6.1 Waarschuwen schepen 
lndien een weeralarm voor de regio van krachl word!, informeert de wachlleiding de 
scheepsleiding van zowel de zee- als binnenvaartschepen ongeveer 3 uur van te voren over hel 
le verwachlen weer. 
Ongeveer 3 uur van le voren controleert de operalionele dienst of de schepen adequaat 
afgemeerd liggen, is dit naar de mening van de operator niet hel geval dan word! dit aan de 
kapitein kenbaar gemaakt (zie hoofdstuk 17). 
Tijdens het weeralarrn houdt de CCR de scheepsleiding via portofoon/telefoon op de hoogte van 
evenluele aanvullende maatregelen m.b.t. het weeralarrn. 

6.2. Waarschuwen niet operationele personen, welke op de terminal werkzaam zijn 
lndien een weeralarm voor de regio lijdens kantooruren van kracht word!, informeert 
Maintenance/SHEQ alle niel operationele personen, welke op dat moment op de terminal werkzacim 
zijn. 
lndien een weeralarn1 voor de regio buiten kantooruren van krachl word!, informeert de wachtleiding 
alle niet operalionele personen welke op dat moment ergens op de terminal werkzaam zijn via een op 
de werkvergunning aangegeven contactpersoon . 

7. Storm 
Aan en/of afmeren van zeeschepen langszij een steiger bij Vopak 
Bij wincl~:rachl 9 of meer mogen er bij Voriak geen scheepbewegingen plaats vinden. 

B. Onderbreken Jaadllosmanipulaties zee- en binnenvaartschepen bij storm 
Onderstc;andE: zijn de algemene richtlijnen voor hoe orn le gaan met verschillenrle winclkracliten . De 
uiteindelijke maatregel per steiger hangt af van rneerdere aspecten (windricl1ting, kracht van 
windstoten, palen waaraan schip afgemeerd ligt). Tijdens liet overleg zal per steiger bepaald worden 
wat de definitieve maalregel is. Als achtergrund informalie geld daarvoor de map "Steiger[1egeve11s 
Europoort" die bij de Operations Officer bewaard wordl. 

8.1 Windkracht 7 (ongeveer 30 knopen of 15 m/sec) 
Bij windkracht 7 wordt de ladinpoperatifJ voort~iezet. 

Um~CJ11trdlj,d copy u11ltss P"'' ot mamm! 



<:i -, '• -,. r 

r !~ -~ 1 I•. \1\/-J''I! : 1~'10!-~ .. (I ~ ~~;; Hrt' .'.:£'..: ri' .::JoF:'F1ht.JU~~' t n rL. ~;e:.+ fL n~·n f-:t-"1111 ~ r-;r· \•.:t-rJ.'t (:,... 

r-J. l tJ. .\JV\' ~ i"t//i:~,, I 1 - ~ [ltJ ,. Y:1;1v7rsiYl"rl'-_,!p: ; 

i-1 ... ( 1il .v··A·'- r 1110~~.. t · • G \ er· .. c11~:·.:.:r1 t.t~_:r clwc·c 1 t•1<!ro-11?H 

r!. -l 11 ·''V'/'-.• ?:Jlc•pt fiif ("'!1 1 ', ' :wer~7;)(,.:'flt'J-l~\it-f1 l1f:;1rlt:Jrj1;,d1~ ~·' U· t:t:hetni~·:;f. (\.•.,(;~ !1fj(i.f ) {J~) 

f~~ .(~IL·\rlV'.' t"T1Jfctgt. ( 1,, .'n• .r·.\ ;:.rc.:r<!Pr .... ••1 t:rk~r\ 1h nab1r11·.-1rl V1 'a;r PlJr'eit•1ny (i.•Jc::~· Ot JD.r~ibo) 

NL-OIL-VVllV biJIElgt · 01F Hol1apptn (wa~ OND-C!1()) 

NL-OIL-WvV L1jlagt - Cl!! Lasst:r. ver:,tev1g1ngsball, aun lan1'war1c en huge druh walasmJdtri doorsht:E:t (Ot~D-011) 3 

NL-OIL-VWV b1jlag~ - o:.r• G"'bru1k piJ!}rlopperf. in btstaande letdiny!'yslemtn (wa~ OND-012) 

Nl-OIL-VWV bijlage - 021 Lassen van schaaldelen op hi;ostaande le1dingsyslemen (was OND-013) 

NL-OIL-VWV bljlage - 022 Maken van lie-ins op bestaandl.' leidin9!'yslerni::n (was OND-018) 

NL-OIL-VWV bijlage • 02Za Stappenplan lie-In (was OND-018a) 

••• • • ,.. .. . . 11\1 ~ • • • - - ... ,- . ' · ' 

3 

4 



Proces ~~ ;)__ 
0 

CJ Operations (01) Veiligheid Operations· Maintenance 

l...:J Operations (02) Schepen 

i-=:J Operations (03) Leldingen 

1-=:J Operations (04) Tanks 

12:.J Operations (05) Meetapparatuur 

i.::::J Operations (06) Chemtrade 

r--, l"'\n.o.r~tinne tn"7\ c ............... ,.. ...... ..... - _t"" ............... -, .... , • ............ ~ ...... . 

CJ Operations (08) Steigers 

CJ Operations (09) Koch 

CJ Operations (10) Vopaklijnen 

D Operations (11) Verpompingen 

0 Operations (12) Boliek Noord 

D Operations (13) Algemeen 

D Operations (14) Milieu 

D Operations (15) Jet Fuel 

CJ Operations (16) Brandweervoorzleningen 

D Purchasing 

S 5HEQ 
NL-OIL-SHE-001 Persoonlljke beschermingsmlddelen 

Matrix gebrulk PBM's lijdens werkzaamheden 

PBM standaard (ST-08-NL PBM) 

Persoonlijke beschermingsmlddelen commissie (via SHE comlte) 

Safety Observation Round (Velflgheld Observatie Ronde) 

Meldingenprocedure (Quality on Line) 

Onderzoek incldenlen 

Melden incidenlen aan auloriteiten 

Rapportage bezoek amblenaren 

Risico beoordeling zware ongevallen 

Persoonlljk ongeval met lichameljk lelsel en/of productbesmetting 

Personeelsbezetling in noodsituaties 

Veiligheidsregels 

Page~ 

1~ V1 

10 

2 

6 

10 

20 

18 

22 

7 

13 

4 

2 

20 

NL-01L-SHE-001 a 

NL-OIL-SHE-001b 

NL-OIL-SHE-002 

NL-OIL-SHE-003 

NL·OIL-SHE-004 

NL-OIL-SHE-005 

NL-OIL-SHE-006 

NL-OIL-SHE-007 

NL-OIL-SHE-008 

NL-OIL-SHE-010 

NL-O/L-SHE-011 

NL-01 L-SHE-012 

NL-OIL-SHE-012a 

NL-OIL-SHE-013 

NL-OIL-SHE-013a 

NL-OIL-SHE-014 

NL-OIL-SHE-015 

NL-OIL-SHE-016 

NL-OIL-SHE-017 

NL-OIL-SHE-018 

NL-OIL-SHE-019 

NL-OIL-SHE-020 

NL-OIL-SHE-021 

Gebruik niet-ex camera/wanntebeeld camera Europoort (bij lage bij veiligheldsregels SHE-012) 2 

SHEQ rapportage 4 

SHEQ KPI Reporting 3 

Bodembeheer 

Produclinformatie aan derden (stoffenlijst) 

Tripod onderzoek bij (potent/eel) bij zeer ernstige incidenten 

Melden van incidenten aan divisie management Oil EMEA en Corporate 

Registratie van meldingen naar en van overheden 

Verantwoordelijkheid terminal voor activlteiten aan boord van schepen 

Productacceptatie SHEQ 

Management of change 

NL-OIL-SHE-021 a MOC organisatie wijzlging/benoemen krilische functle 

NL-OIL-SHE-021-CL-1 Checklist Management of Change 

NL·OIL-SHE-021-CL-2 Checklist HAZOP 

NL-OIL-SHE-022 Veillgheidsmlddelen (inhoud EHBO ruimle Europoort) 

NL-OIL-SHE-023 

NL-OIL-SHE-024 

NL-OIL-SHE-026 

NL-OIL-SHE-027 

0 Security 

Risico inventarisatie & evaluatie 

Wijzlgen standaard instellingen veilig werkvergunningensysleem 

Matrix risicobeoordeling 

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA} 

http://] 0.1.191.190/%7B 101 c7 ea300b52d86% 7D/ 

7 

16 

5 

18 

3 

7 

8 

2 

1 

7 

2 

10 

4 

'i- 'i-'JOO<) 



' 

I 
Vopak 

L _ - ·- . -
I 

Vopak Oil Rotterdam 
,- -~- - · - -

! Maatregelen bij extreme weersomstandigheden WI 02.01 

Eig&nanr: Opf:rntTr.n; ~.ifficer · D~ium ·:ri]r;aw,: 2(1 <'~pril 2noo Fnpina 1 var; 7 
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1. Aard van de revisie 
Toevoeging Manager Operations E:. Maintenance in verband met nieuwe organisatie. 

2. Doel 
Oil document is opgesleld om personeel op de terminal en de scheepsbemanning te inforrneren en 
mogelijk le assisteren bij he! bepalen van de aclies, welke genomen dienen te warden bij 
verslechterlng van de weersomstandigheden. 

In deze instructie worden een aantal maatregelen voorgeschreven in het geval van extreme 
weersomstandigheden. 

3. Definitie 
Wanneer t1el weer om extra oplettendheid vraagt wordl er door het KNMI een SMS bericht verzonden 
naar de mobiele telefoon van de Superintendent. De waarschuwingen en het weeralarm worden 
voorafgegaan door een voorwaarschuwing waarin word! aangegeven hoe groat de kans is dat het 
extreem word! en een weeralarrn volgl. In he! weeralarm word! nadrukkelijk gewezen op de rnogelijke 
gevolgen en de risico's van hel gevaarlijke weer. 

Ter informatie: de 7° Pelroleumhaven word! beschouwd als buitengebied, de Neckarhaven en het 
Tronox steiger worden als binnengebied aangeduid door llel havenbedrijf. 

4. Verantwoordelijk en bevoegd 
De superintendent is veranlwoordelijk voor de controle en uitvoering van dil document. 
• Gedurende de tijd dal het weeralarm van krac~1l is volgt de Sr. Loadingmas!er de ontwikkelingen 

m.b.t. llel weeralarm past indien nodig de trjdelijke maatregelen aan. 
• De Sr. Loadingmaster is gedurende de tijd dal het weeralarm van kracht is het aanspreekpunt 

rn.b.t. de genornen lijdelijke maalregelen. 
Bij afwezigtieid van de Sr. Loadingmaster worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de 
superintendent. 

5. Werkwijze 

5.1 Weeralarm 
Bij melding Weeralarrn KNMI orga11iseerl de superintendent of zijn plaalsvervanger een ver~ia<Jering 
om de noodzakelijke maatregelen bij extreme weersomstandigheden te initieren. 

5.2 Deelnemers aan de vergadering 
Aan deze vergadering word! deelgenomen door: 
• Superintendent of zijn plaatsvervanger 
• Operations Offrcer of ;:ijn plaatsvervan~1er. 
• Planning. 

5.3 Aandachtspunten tijdens deze vergadering (zie formulier F-67) 
Welk wt=:eralarrn is er afgegeven 

• WelkE: invloed hH:fl hel l12 verwachten weer oµ clE: hij Vopak liggeride schepen 
• Welke rnvloed heefl hel le ver.'Vachlen weer op alle andere manipulatie~. 
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5.4. De tijdelijke maatregelen worden op papier gezet en verspreid naar 
• Terminal management 
• Customer Services I Planning 
• Operationele Dienst. (Superintendent en Sr. Loadingmaster) 
• Manager Uperallons ~ Maintenance 
• Operations Officer 
• Dagdienst 
• SHEQ 

6. Richtlijnen hoe te handelen 

6.1 Waarschuwen schepen 
lndien een weeralarm voor de regio van kracht word!, informeert de wachtleiding de 
scheepsleiding van zowel de zee- als binnenvaartschepen ongeveer 3 uur van te voren over het 
te verwachten weer. 
Ongeveer 3 uur van le voren conlroleerl de operationele diensl of de schepen adequaal 
afgemeerd liggen, is dit naar de mening van de operator niet het geval dan wordt dit aan de 
kapitein kenbaar gemaakt (zie hoofdstuk 17). 
Tijdens het weeralarm houdt de CCR de scheepsleiding via portofoon/telefoon op de hoogte van 
eventuele aanvullende maatregelen m.b.t. het weeralarm. 

6.2. Waarschuwen niet operationele personen, welke op de terminal werkzaam zijn 
lndien een weeralarm voor de regio lijdens kantooruren van kracht wordl, informeert 
Mainlenance/SHEO alle niel operationele personen, welke op dat moment op de terminal werkzacim 
zijn . 
lndien een weeralarm voor de regio buiten kanlooruren van kracht wordt, informeert de wachtleiding 
alle niet operationele personen welke op dat moment ergens op de terminal werkzaam zijn via een op 
de werlwergunning aangegeven contaclpersoon . 

7. Storm 
Aan en/of afmeren van zeeschepen Jangszij een steiger bij Vopak 
Bij windkracht 9 of meer mogen er bij Voral1 geen scl1eepbewegingen plaals vinden . 

8. Onderbreken laad/losmanipulaties zee- en binnenvaartschepen bij storm 
Onderstc;ande zijn de alqernene richtlijnen voor hoe orn te gaan me\ verschillencle windkracl1te11. De 
l1iteindelijke rnaatregel per steiger hangl af van meerdE:re aspecten (windricllling, kracht van 
windstoten, palen waaraan schip afgemeerd ligt). Tijdens liet overleg zal per steiger bepaald worderi 
wa\ de definitieve maatregel is. Als achtergrund informatie geld cJaarvoor de map "Steigerpegeve11s 
Europoort" die bij de Operations Officer bewaard wordl. 

B.1 Windkracht 7 (ongeveer 30 lmopen of 15 m/sec) 
Bij windkracht 7 wordt d8 laclin!:wperatie voor\pc-zet. 

Uncoulrcllt;d cc>py unit~! p;irt of mamml 
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8.2. Windkracht 8 (ongeveer 37 knopen of 18 m/sec) 
Als de wind loeneeml en windkrachl 8 bereikt wordt de belading gestopl, de laadarmen gedraind 
en gereedgemaakl voor afkoppelen . De terminal beoordeelt in dil geval of er sleepbolen !er 
assistentie besteld moeten warden 
Bij verwachting dat de wind nog verder loeneernl warden alle laadarmen afgekoppeld en de 
gangway van boord gehaald. 

9. Onderbreken boord/boord manipulaties zee- en/of binnenvaartschepen bij storm 
Voor boordboord manipulaties zullen slrengere normen gelden dan voor normale manipulaties. In hel 
slorrnoverleg moel uileindelijk bepaald worden welke rnaatregelen genomen moeten worden. 
Algemene richllijn is dal bij boordboord manipulalies al een windkracht eerder afgekoppeld moet 
word en 

10. Algemene richtlijnen voor betreden van tanks bij storm(achtig) weer 
• Voor l1el betreden van een lank onder voornoemde omstandigheden rnoel er altijd toestemming 

van de dienstdoende superintendent of zijn plaatsvervanger zijn. 
Tot windkracht 8 is er onder normale ornstandigheden geen aanleiding orn bijzondere 
maalregelen te treffen bij het uitvoeren van manipulaliewerkzaamhedcm (melen en monsleren) op 
tankdaken . 

• Bij windkraclll 8 of t1oger is tiet niel toegestaan om werkzaamheden op tankdaken uit te voeren 
• Bij welke windkrachl men zich niel meer op een tank mag begeven+, is mede afhankelijk van de 

locatie en de hoogte van tank 

11 . Controleronden tijdens een weeralarm storm 

11.1. Algemeen 
Tijdens een weeralarm Storm zullen er door de Operationele Dienst conlroleronden gemaakl worde11. 
De conlrole vindt plaats vanuil een auto. 

11.2. Aangeven gevaarlijke situaties n.a.v. de storm 
lnd1en nodig warden delen van het terrein tot verboden gebied verklaard lndien mogelijk warden deze 
delen afgezel. De verboden gebieden warden op hel terreinoverzicht Europoort in de CCR 
aangegeven en cloorgegeven aan de Portier Moezelweg. 

12. Gladheid en/of hevige sneeuwval 

12.1 Maatregelen bij gladheid en/of hevige sneeuwval 
• TiJdens glacJheid en/of hevige sneeuwval dienl rnen er rekening rnee te houclen dCit alle: 

manipulaties en werkzaamheden tijclelijk gestopt moelen warden. 
De Superintendent of zijn plaatsvervanger besteld indiE:n nodig een $trooiwagen (zie: d(IUHnerrt 
WI01.11) 
De Supen11te:ndent of zijn plaalfVE-rvanger inforrneert de supeirinlendent clagdiensl door rniddel 
van een E-mail dcit er op het lerrein gestrooid is 
Tijdens [llnclheicl en/of hevipe snt:euwval client men er rekeninu 111er" IP. huudt:" ci<-11 al!e 
rnanipulatie~ en werkZ<'!cm1lrerlt:11 lijdelijk [iesto1Jl moeteri worfien. 
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12.2 Algemene richtlijnen voor het belreden van tankdaken bij gladheid of ijzel 
• lndien lrappen, bordessen of tankdaken bedekl zijn met sneeuw en ijs, is hel niet loegestaan deze 

voor werkzaamheden le belreden. 

13. Slecht zicht (mist, harde regen, hevige sneeuwval) 
Camerabewaking bij laden of lessen en boordboord manipulaties is alleen toegeslaan bij een zichl 
van 50 meter of meer. lndien hel zichl < 50 meter of andere extreme weersomstandigheden wordt er 
afgezien van camerabewaking. Als hel zicht door extreme weersomslandigheden <50 meter is houdt 
dil in dal alle laad/los- en boordboord manipulaties tijdelijk gestopl moeten warden . 

14. Maatregelen na melding einde weeralarm door het KNMI 
• Direct na einde weeralarm word! er door de Operationele Dienst een controleronde op he\ lerrein 

gemaakt. Alie zichtbare schades worden rJoor middel van een melding in QOL gemeld. 
Manipulaties, welke verantwoord opgestart kunnen worden, warden direct na de controleronde 
hervat. 
Alie schades welke belrekking hebben op hel veilig opslarlen van de manipulaties worden direct 
aan de Maintenance doorgeven. In overleg met de Maintenance worclt bepaald binnen welke lijd 
een reparalie uilgevoerd kan warden. 

• De schade, waarbij het veilig opslarlen van een manipulatie in het geding is, dient gerepareerd le 
zijn voordat de manipulalie opnieuw opgeslart wordl. 

15. Maatregelen bij onweer 
• Tijdens onweer in de directe omgeving dienl men er rekening mee le tiouden dal alle rnanipulalies 

en werkzaarnheclen buiten schuilgelegenlleden en gebouwen lijdelijk gestopl/opgescllort rnoelen 
warden. 

• lndien er bliksem in de omgeving aanwezig is, dienen manipulaties en ventilatie van tanks geslopl 
le worden lot de blil<sem is opgehouclen . Mangaten van vuile open tanks , waarbij damp vrijkoml of 
kan vrijkornen, dienen le worden afgesloten 
Gezien de snelheid waannee een onweersbui zic:l1 verplaalsl en de onberekenbaarheid van de 
plaals waar evenlueel een ontlading kan plaats vincle11, zal niet allijd een opdrachl van de 
Jeidinggevende afgewacht behoeven le word en om manipulaties le stoppen of werkzaamheden op 
te schorlen en is iedere medewerker hiertoe bevoegd. 

16. Maatregelen hoogwaler 
Brj extreern ltoog water beslciat tiel risico dal de NH onuer water kornt le staan . Als dit dreigt te 
gebeuren (inschatting le mahen door de op z11nde ploeg), zullen de beschermingsschotten 
geplaalst moeten warden. Hiervoor han de firrna Saren~ ingeroepen warden om te omlersteunen 
bij hel in hij5en van deze schotlen (24-uurf numrner van de f1rrna Saren~: 0786482929, 
responstijd Sarens +/- 2 uur). 
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17 . Bijlagen 

I 
Schaal van Beaufort 

C][Jlsenaming II mis JI knopen II kmlu llKenmerk 
Q]jwindstil I' <0.2 'l < 1 11 < 1 llRook stijg t (rechQ omhoog 

r ar; in;, f, van 7 

[I]lzwakke wind II 0 .3-1 .5 II 1·3 II 1·5 llRookpluimen geven richllng aan 

IIJlzwakJ..e wi11J I. 1.6-3 .3 11 4-6 ii 6- i i JIBladeren ritseien 

CTJ!Malige wind II 3.4-5.4 I[ 7-10 ]1 12-19 l!Bladeren, twijgen voortdurend in beweging 

[I]jMali£!e wind _J: 5.5-7 .9 )LJH6 I[ 20·28 l!stof en papier dwarrelen op 

C[Jlvrij krachlige wind II 8.0-10.7 11_~1-21 II 29-38 llTakken maken zwaaiende bewegin~en 
CIJIKrachtige wind !I 10.8-13.8 II 22-27 II 39.49 l!Grote lakken bewegen 

IIJIHarde wind II 13.9-17.1 II 28-33 II 50-61 llBomen bewegen 

[IJ[stormachtige wind ] 17.2·20.7 II 34·40 II 62-74 IJTwijgen breken af 

[I]Jstorm 11 20.s-24.4 H 41 -47 I! 75-88 l!Takken breken af, dakpannen waaien we~ 
CJ:Q:Jlzware storm 11 24 .5-28.4 11 48·55 II 89-102 llBomen worden ontworteld 

11 I 
I 
]! 
j, 

I 

. 
11 Zeer zware storm 28.5-32 .fi 56-G3 103-117 Uil ebreide schade bo sen en ebouwen 

1! I~! ========:;'~~~! =====lll::====~ll:::==g=========s ====g ========~! 
1 12 llOrkaan I >32 .6 II >63 I! >117 IJNietsblljftmeerovereind 

Minimaal vereiste trossen, waarmee een schip vei\ig afgemeerd ligt 
Deze norm is een rict1llijn . De beslissing over het aantal trossen waarmee het schip ve ilig afgemeerd 
ligt altijd bij de kapilein van hel schip . 

Normen aantal trossen 
a) Norm voor een schip tussen 20.000 ton en 100.000 ton DWT 

3 voor- en achtertrossen (deze staan onder een hoek van ongeveer 45 graden) 
• 2 breast trossen, zowel voor als achler {deze slaan haaks op hel schip) 
• 1 spring, zowel voor als achier {deze loopl evenwijdig langs de romp) 

b) Norm voor een scllio tussen 100.000 ton en 150.000 ton DWT 
3 voor- en achtertrossen 

• 3 breast trossen, zowe\ voor als achter 
• 2 springen, zowel voor a\s acl1ter 

t) Norm voor een schio van 150.000 ton OWT en yroler 
• 3 of 4 voor- en achlertrosrnn 
• 3 breast lines, zowel voor als aclrter 

2 sprinQen , zowel voor als achier 
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Number Na am Functie van de tros(sen} 

1 Voortros(sen) Voorkomt achlerwaartse scheepsbewegingen 

2 Voor Breast line Houdl hat schip dichl biJ de sleiger 

3 Voor Spring Voorkomt voorwaartse sct1eepsbewegingen 

4 Achter Spring Voorkomt achterwaartse scheepsbewegingen 

5 Achter Breast line Houdt het schip dichl bij de steiger 

6 Achter lrossen Voorkoml voorwaartse scheepsbewegingen 

18. Documentatie 
Voor informatie over weeralarrn zie oak www.meleoalarm.eu 
Formulier F-67, checklist weeralarm 
Document WI 01.11, gladheidbeslrijding. 
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Het adres van de terminal is weergeven in de Qvel'ige delen van het MER en YR. 

De indeling van de rapport age is als voIgt: 

1. Selectie van de te beschouwen onderdelen (hoofdstuk 2); 
2. Definitie en uitwerking van ongevalscenario's (hoofdstuk. 3 en 4); 
3. Beschrijving van omgevingsfactoren die van invloed zijn op de risicoberekeningen 

(hoofdstuk 5); 
4. Presentatie van de resultaten en toetsing van de criteria (hoofdstuk 6) 
5, Conclusie (hoofdstuk 7) 
6; Ruimtelijke ordening (hoofdstuk 8) 

DNV Ro;g No: 1219VHI I-S 
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1 INTRODUCTIE 

(I 
MANAGING RISK ill 

Koninldijke Vopak N.V. (verder 1e noemen Vopak) is voorncmens eell nieuwe op- en overslag 
terminal te realiscrcn in de Eemshaven boven Groningen. Op het tankenpark zuBen zowel ruwe 
olie (Kl; ruwe otie) als clear (Kl en K3; benzine (gasoline), kerosine, jet, gasolie of diesel 
(gasoil)) productcll worden opgcslagen. De terminal zal uiteindelijk uit 46 tanks bcstaan met een 
totale capaciteit van 2.760.000 m3

. 

Voar het realiseren van de nieuwe tcrminal dient een Milieu Effect Rapportage (MER) ingediend 
te worden, alsmedc cen vcrgunningaanvraag. Gezien de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die 
binnen de inrichting aanwezig klllUlen zijn, is de inriehting van de Eemshaven terminal 
aangewezen in het kader van het Besluit Risico's Zwarc Ongevallen 1999 (BRZO '99) als zijnde 
VR-plichtig. Op grand hiervan dient Vopak in het kader van het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingcn (BEYr) cen zogenaamde 'Kwantitatieve Risico Analyse' (QRA) op te stellen. Vopak 
heeft aan DNV gevraagd om deze QRA uit tc voercn. 

Figuur 1-1: Overzicht van de locatie van de Ecmshaven tel'minal. 
De QRA is opgcstcld conform de Handleiding Risicoberekening Bevi, versie 3.1. De 
risicoberckcningcn zijn uitgcvoerd met hct door de Nederlul1dse overheid aangewezen 
simulatieprogranuna Safeti NL v6.53 .1. 

DNV R<.:g No: 1219VIH-I-S 
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MANAGING RISK [i:ilE 

2 SELECTIE VAN TE BESCHOUWEN ONDERDELEN 

2.1 Algcmeen 

De inrichting van de Eemshaven lerminal is bcstemd voor de 0])- ell overslag van vloeibare 
oliep1'Oductcll. De produclen worden aa11- en afgcvocrd over water met zeeschepen en lichters. Tn 
Tabel 2-1 is CCIl specilicalie van de klassenindeling weergegeven met voorbeeiden Vi.Ul producten 
die op de EClllshaven terminal worden op- en ovcrgeslagen. 

T I 12 I 1' 1 . d r t I'f :l lC - : .\ :tSSC-11i C III)! s ·o ell 

Wms-categorie Klasse Mogelijke Producten Grenzen 
Zeer licht onlvlambaar Klasse 0 - Vlampunt lager dan O·C (273 OK) en 

kookpunt lager dan 35°C (308 OK) 
Licht ontvlambaar Klasse 1 Ruwe olie Vlampunt lager dan 21°C (294 OK) doch niet 

Benzine (gasoline) , vallend in klasse 0 
Ontvlambaar Klasse 2 Kerosine I Jet Vlampunl gelijk aan of boven 21·C (294 OK) 

en ten hoogste 55"C (328 OK) 
Brandbaar Klasse 3 Gasolie Vlampunt boven 55°C (328 OK) en ten 

Diesel hooQste 100°C (373 OK) 
Brandbaar Klasse 4 - Vlampunl boven 100°C (373 OK) 

Conform de Handleiding Rjsicoberekening Bevi worden prodllctcn ais brandbaar aangemerkl 
indien de procestemperatllllr grater of gelijk is dan llet vlumpunl. Daal'door worden de op- en 
overgcslagcll K3 praducten nict als brandbaar beschollwcl in het kader van dc7.c QRA. In de 
QRA wordl hexuun als moclelstof vom K I gcbTllikt. 
Gcen van de op dczc terminal opgcslagen proc!ucten heeft CCll Le50 (rat, inh, Ill) klciner dan 
20.000 mg/n'lJ. Deze productcn worden derhalvc nict als toxisch beschouwd in het kader van clcze 
QRA. 

De risico invcntarisatie van aan- en at\roer van productcn per schip wordt niet in dcze QRA 
bcschollWd. Hiervoor is cell aparte nautischc risico analyse gemaakt. 

Conform de Handlciding Risicoberekcningcn Inrichtingcn dient beoordeeld te worden of 
winclmolens en/of vlicgverkeer een bijdragc kUllnen hebben aan de risieo ' s van inrichting. 

De nabij de terminal gclegen windlurbincs staun op dusdanigc afstand lint zU geen invloed 
hebben op de faalkans van de inslallatics (bijv. door bladfalcn) en zijn derbalve nict mcegenomen 
in de QRA. 

Tevcns is op kwa1itntieve basis vastgesteld dal bet risico van vliegverkccr cvcneens te 
verwaarlozen is. VOOI' het gebied 1'Ond de EClllshaven zijn geen risieo-contollren van vlicgverkeer 
Iloch Jopen er landings- en/of opstijg1'Olites over de terminal. Hierdoor is cr gccn significant risico 
voor de terminal vunwege het Illchtvcrkcel'. 

2.2 Beschrijving van de installaties 

De te beschollwCll terminal is op tc delen in drie onderdden: 

I. De tanks waar de productell worden opgcslagen; 
2. Dc aalllegs(ciger waar vcr/ading plaatsvindt; 

DNV Reg No: 12IlJVXII-H 
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3. Bet leidingsysteclll voor transport van produclen naar de aanlegsteiger l1am de tanks en 
omgekeerd . 

Onderstmmd worden de onderdclcn ill detail beschrcvcn. 

2.2.1 TUIlI{s 

Bet terminal tcrrcin zailliteimlelijk 46 tanks bevaUen. De vollcdige capacileit wordt cehter in vier 
fascn opgebouwd (zic Figuur 2-1). fndicn aile fascl1 gerealiseerd zijn zulJen m::lximaal 36 tanks in 
de Kl stann (d.w.z. ze bevalicl1 stoffen die onder dc I<. I categoric vallen). In principe zijn de zcs 
meest links gelegcn tcmkputten (de gelc, rode en lichtblamvc tanks in Figuur 2-1) bcstemd vour 
Kl opslag ell de 2 rechter gelegen tankputten (de donkcrblauwe tanks) bestemd voor 1<.3 opsJag. 
Omwille van operationele Ilexibilitcit zi.in cr echter twee uilzondcringcn mogelijk: 

I. Het is mogeJijk dat de gclc tank genunul1crd I in de 1<.3 wordt gezet en dal; 

2. de donkcrblallwe tank gCIl1lll11llerd 2 in de K 1 wordt gczet. 

In de7.c QRA zijn de vollcclig gereClliseerdc terminal alsmede bovenstaande mogelijkhedcn 
doorgcrc kcnd. 

J!" 1__ _ _J1:!!I!!CtJ,!!I'!!:Q.. - - - - - - - - - - - -
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AILe opslagtanks voor K1 product worden zo uitgevoerd dat ze geschikt zijn voor de opsJag van 
K1, K2 ell 1(3 prodllcten. In de studic is worst-case llitgegaan van K 1 stoffen in deze tanks. Dc 
opgeslagen K3 prodllctCIl dienen niel te worden beschouwd in de QRA (conform de Handleiding 
Risicoberckening Bevi). 

2.3 Schcpc" (illclllsicf vc ... nding) 

De Eemshaven terminal zal beschikken ovcr CCll aanlegsleiger in de Julianahaven. Vanaf de 
aanlegstcigcr worden de prodllctcn per pijpleiding naar dc tcrminal getransporteerd en tcrug. Allc . 
ruwc olie znl daarbij worden getransporlecrcl pCI' 7.eeschip. De clear productcn zullcn aJle per 

ONV Reg No: UI9VHll·X 
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zeeschip worden mlllgevoercl maar de afvoer vinelt voor 75% per zeeschip en voor 25% per lichter 
plants. 

2.3.1. t Aantal vcrl:ulillgcn in relatic met geuIdiepte 

De zecschepcl1 kamen vanal' de Noardzee en zullen vanaf de Westereemsverkenningsboei door 
een geul varCIl. Deze geul zal mogclijk in de toekomsl verdiept worden wat extra mogcl~ikheden 
biedt voor de mmvoer van productcn via grotcre schepen. Omdat de plannen nog in ontwikkcling 
zijn heeft Vopalc bij de ontwikkeling van de Eemshavcn terminal rckcllillg gehouden met dric 
mogelij kheclcl1 voor de aanvoer van prodlletcll: 
I. De huidigc situatic met cell geuldiepte gcsehikt voor scheepsdiepgallg van 10,5 meter 
2. Ecn l110gelijke situatie met cell gellidieple geschikt voor scheepsdiepgang van 12 meter 
3. Een mogclijke situatie mel een gCllldiepte geschikl Vaal' scheepsdiepgang van 14 meter 
De gculdicple heeft direct invloed op ele grootte en daarmee het aantal schcpen wat benodigd is 
am de terminal te bevoorraclen. In de onderstaande tabellen worelt een over7.icht gegeven van de 
verc!eling vun de verladingen per type schip voor de vcrsehillendc mogelijkheden. 

T'lucl2 2' vc n lclillg vcrhcl illgc lI bij I!clI llJ i~ lI tc III 5 mete r' -
Product Doorzetijaar T~~e schi~ # verladi ng Aa nwezig he idsdu ur Verladingsduur 

(aanlal/jaar) (uur/verlading) (uur/jaar) 
Ruwe alie 138000 Zeeschie 35.000 DWT 39 16 624 
Clear 138000 Zeeschie 35.000 DWT 30 24 720 

Lichter 2.500 DWT 138 8 864 -

T b 123 I r I r a c - : ven c mg vcr :11 I! I gcn b" I r t 12 IJ gell (lell c me er 
Product Doorzetijaar T~ee schie # verlading Aanwezigheidsduur Verladingsduur 

(aantal/jaar) . (uur/verladin.g) (uur/jaar) 
RLiwe alie 138000 Zeeschip 50.000 DWT 28 21 588 
Clear 138000 Zeeschip 40.000 DWT 25 27 702 

Lichter 2.500DWT 138 8 864 
'- -

T I 12 .. I r 1 r I .. I r t 14 !l JC - : vel"( c til l.' VCI' :H III g Cll J I.I I!C II ( ICP c- me cr 
Product Doorzetijaar Type schip # verladi ng Aanwezigheidsduur Verladingsduur 

(aantal/jaar) (uur/verlading) (uur/jaar) 
Ruwe alie 138000 Zeeschip 85.000 DWT 16 33 528 
Clear 138000 Zeeschip 60.000 DWT 17 38 646 

'--
lichter 2.500 DWT 138 8 864 

Er is uitgegaan van schepcn met een 0111vang van 85.000 DWT. Dit is de verwachtc ot11vang van 
de schepen welke bij Vopnk aanleggcn. rn het MER worden ook schepen V,lil 100.000 DWT 
bescholl\vd. Dit zijn echter lIitzoncieringen. Dc ornvallg van het schip is nict van invloed op het 
risico van scheepsverladingcn. Dat wordt bepnald door de totalc hoeveelheid die vcrladcn worelt 
per jam en het verladingsdebiet. Deze twcc parameters zijn voor aUe zccsehepen gelijk. 

De verlac1ingstUden zijn bepaalcl op basis van dc jaarlijkse cloorzct gedeeld cloor het gcmiddelde 
vcrladingsclebiet voor de betreffende vcrlaclingcn. Dc aanwezigheidsduur is bcpaald door de 
gemiddelde verladingstijd per sehip te nemen en hier 4 unr bij op te lellen voor administratic en 
aanleggcll. 

UNV Reg No: 1211JV811·H 
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2.3.2 Leidingcll 

(I 
MANAGING RISK Mlil'~ll 

Er zijn 3 hoofdtrallsporlleiciingen voor prodllclen van de aanlcgstciger naar de pompcn en verder 
zijn er verdeelleiclingcn vanar de pompcn naar de tanks op de terminal. De 
hoofdtransporlleidingcn I iggcn gecleel1eJijk buvengronds en gec!eeltclijk ondergronds. De ovcrigc 
leidingcll liggen bovengronds tusscn de tanks en de pompcn. Deze zijn beperkt in hun risico en 
danrom niet Illccgcnomen in de risicobcrekcning. In onderstaande tabel worell een ovcrzicht 
gcgeven van de aanlegstcigcrlcidingen en het dcbiet. 

T I 12 S . I a Ie ". : overzle It vall tl 1 • r e Cll m!! CII 
Leiding Verlading (inch) Product Max debiet (m"/u) 
Ruwe olie leiding 20 K1 3000 
Clear leidinQ 16 K1/K3 1800 
Future leiding 3 16 K1/K3 600 

2.3.3 POll1llcn 

Er zijn 2 pompplateaus voorzien op de terminal voor het bcladen van de schepen. Elk 
pomppla(eau bevalt 3 pompcn, 1 vour Ruwe olie, 1 voor Clear verlading en 1 voor 
lichterbelading. Deze sluitcn (Ian op de drie lransjJortleidingen van en naar de steiger. Tn 
onclerstaande label wordt cell ovcrzicht gegeven van de i:1(mlegsteigerleidingcn en het dcbiet. 

T U 126 . 1 t a c " : uvel'ZIC I I I . r va lite ell lII ~ cn 

Leiding Aansluitingsgrootte Product Max debiet (m"'/u) 
(inch) 

Ruwe alie Qom~ 20 K1 3000 
Clearj!omp 16 K1/K3 1800 
Lichter pomp 16 KlIK3 600 

2.3.4 Ovcl'ig 

Op de termin(ll en bij de steiger zullen nog enkele andere systcmcn, zoals een actief koolfilter 
voor het vcrwerken van dampen bij vcrlading en opslag, kleille leiclingwerk etc. , aanwezig zijn. 
De inhoud van dcze systemcll is dermate klein dat zij geen signiiicante bijdragc Icvcren aan het 
externe risico. De maximale cffectafstandcn van dczc systemen liggcll rond de 40 meter 
(plasbrancl). Deze systcmcn hocven dcrhalve niel verder in de QRA bcschollwd te wordcll .. 

2.4 Subsclcctiesystcem 

Dc subsclccticmcthodiek, zoals omschreven in de Handleiding Risicobcrckcningen, kan gebruikt 
worden am instBllaties te selecleren welke mcegcnomcn dienen le worden in de QRA. Er is 
gcbruik gemaakt van de mogclijkhcid binnen de Handlciding Risicoberekeningen om aIleen 
installaties mee tc I1Cll1Cn welke elTecten hebbcll bui1cn de terreingrens. Dit zijn de 
schccpsverladingen, opslagtanks, pompen en transportleidingcn tussell de steiger en de 
opslagtanks. Alle overige systcmcn (zoals de dampvcnvcrking) !everen gccn extern risico. 

I1NV RegNo: 1210VRII-~ 
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3 ONGEVALSCENARIO'S 

MANAGING RISK 

In elit hooiclstuk worden de 'Loss or Containment' scenario ' s (LOe, ongevalscenario's) voor de 
verschillendc installaties gede1iniccrd. De ongevalsccnario ' s die zijn gchanteerd in de 
I'isieoberekening zijn voorgeschreven en ovcrgcnomen uit de l-Iancl1eiding Risicoberekening Bevi. 
I Iiel'Onder \vorden de vcrschillencle scenano · s weergegeven per dcclinstallatie. Dc 
detaill1itwcrking gebclirl in het volgendc hoofdsluk. 

3.1 Opslagtanl{S 

De opslag van de vloeibarc aardolieproducten vindt plaats in almosfcrische opslagtanks. In 
ondcrstaande tabel worden de in de handleiding Risicoberekening gedeiinicerdc faalscenario's 
i nclusicf faal frequentie weergegevcn. 
'I'a bel 3-1: III WCle ffl fI If I rCl(lIcnlu!s VIIOI' OilS fln l:lIl!{S 

Scenario Opslagtanks InitiiHe faalfreguentie 
G1 . Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud. 5"10.0 Der iaar 
G2. Vrijkomen van de gehele inhoud binnen 10 min 5"10-<> per jaar 
G3. Lekkage (diameter 10 mm) 1"10 per jaar 

3.2 Schepen (inclusicf vedading) 

De LOC's VOOl' schepell in de inrichting hebben belrekking 0]) de verlac1ingsactivitcitcl1 en op de 
ext erne bcschacliging. 121' is v(lnllit gegaan dat or enkel dllbbclwalldige schepen aanlcggen bij 
Yopak. De LOC's zijn weergegevcn in ondcrstnande label. 
T 1 13 2 I T el r If r I :I JC - : III I' C il;) r CIllll'1l les VOOI' sc (epen 
Scenario schepen Initiale faalfrequentie 
L 1. afbreken van de laad-Ilosarm. 3*10·tl ~er uur 
L2. lekkage van de iaad-flosarm 3*10" per uur 
E1. Exlerne impact door ongevallen mel het schip. grote release O.OO15xfo" 
E2. Externe iml:!act door ongevallen met het schip. kleine release O.006xfo * 
*t;, i~ gclijk ililll 6,7.10. 11 x T :\ t :\ N. f):larbij is The! totalc H1lllt~1 schcpcll per joWf up tie trnllsportrnlltc or ill de haven, I tic gcmitldcldc 
wriadingsdullf per schip (ill men) CII N hel "anlal I'crladingcn per j rWf. 

Hoewcl bct mccncmen van de cxtcrnc impact scenario's Ilict voorgeschreven wordt door de 
Handleiding Risicobcrekeningen. aangczicll het hier cen instcckhavcn betren, is OInwillc van de 
vollcdigheid toch gekozcll dcze scenario's te bcschouwen. Dit level'l ecn cnigszins conservatievcr 
bcclcl op. 

DNV /{~g Nn: 1111)V811-8 
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3.3 Leidingell 

(I 
MANAGING IUSK I@)@P. 

Dc LOC's voor leidingen in de inrichting hcbben betrekking op breuk en Ickkage van de leiding. 
I-let nn11tnl Icidingen is reeds oll1schreven in hoofdstuk 2.3.2. Er is vanuit gegaan dat spills 
bovengronds (tijdcns vcrlading) opgemerkl worden op de stciger en de verlading gcstopt, dczc 
noodstopactit: staat omsehreven in hoofdsluk 4.2. Dc ondergrondse pijpleiding bevindl zieh 
buiten het dircctc tCITcin van Vopak, derhalve zal mcn ccn spill nict tijdig bemerken om ecn 
eileclieve miligerende maatrcgcl tc treffen. Tevens is er WU1uit gcgaan dat het falen van de 
leiding op hct terrein van Vopak zelf ook nict binncn afzienbare tijd opgemerkt wordt. Oit is een 
conservalicve aannamc. Er is vanuit gegaan dal de ondcrgrondsc Iciding ontwollJen is conform 
NEN 3650. 

Till J 3 I .. I f If I'r d a e - : IIItle c aa rCl lllc ll lics Yllllr CH III gC Il JOVenr:!1'1I 1l S 

Scenario InitiEile faalfreguentie 
G1a. breuk van een leidinQ; Diameter> 150 mm 1 *1 0' / per meterl jaar 
G2b. lekkage van een leiding (1 0% van diameter); Diameter> 150 mm 5-10' per meterl jasr 

TabeI3-4: InihiHe aalrl"cq uentJes VOOI" clIlUlgen IIlIt cr)! I'Ollt S f I' . 

Scenario Intti/He faalfreQuentie 
G'l a. breuk van een leidinQ; bovenqronds > 150 mm 1.525"1 0' per meter/ laar 
G2b. lekkaQe van een leiding (20 mm) 4"575- per meterl jaar 

3.4 Pompen 

De LOC's VOOl' pompcn in de inrichting hebbell betrekking op hel falcn van de pomp en een 
lekkage op de aansluiting. Er is vanuit gegaan clal hel calastrotaal falcn van de pomp (tijdens 
verladillg) opgemerkt wordt en de vcrlading gcstopt. cleze nooc\stopaclie staat omschrcven in 
hoofdstuk 4.2. I3ij Vopak zullen sealed pompcll gC"installeerd worden. 

Till J 5 I . '"I J: Ir I I a c - : lillie C lIil rClJ u c nl!cs vIlor sea Cl jl lllll [)S 

Scenario 
G1 . catastrofaal fa len pomp 
G2. lekkage van een leiding (10% van diameter) ; 

DNVRcg No: 1219VSII-X 
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4 UITGEWERKTE SCENARIO'S 

MANAGING RISK 

Uitgaanclc van de basis ongevalscenario's beschrcvcn in bet vorige hoofdstuk worden de 
vcrschillcnde scenario's voor de Eemshaven terminal verder uitgewerkt. De resuItaten worden als 
input gcbruikt voor hct SafetiNI. model. 

4.1 Opslagtanl{s 

De in hoofdsluk 3 geselecleerde l~lalscenari()'s voor de atmosferische opsiagtanks met bijhorencl 
faalfrequentie worden allen gemodelleercl in SafctiNI.. Zoals reeds vermelcI worden enkel de KI 
tanks gemodcllccrd. Dc tankputten en opslagtanks zijn ontworpcn volgens de in Nederland 
geJc\ende normen. Derhalve ZI.l11 cr gecn domino-effecten te verwachten. Yoar de initiclc 
1:1alfrequenties geldt daarbij: 
T I.J 14 I r .. J f If :I C - : IIIt1e C an I"CClIlClltlcS VOOI" flp S a g l:lIl {S 

Scenario Opslagtanks Initiele faalfrequentie 
G1 . Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud. 5"10'" per jaar 
G2. Vrijkomen van de Qehele inhoud binnen 10 min 5*1 Q-{>perjaar 
G3. LekkaQe (diameter 10 mm) 1 "1 0'" perjaar 

Toegcpast op de K 1 tanks worden de volgende karakteristieken verkrcgcn: 

, I.JI 42 . I • t '1 a c - : taa scenario S VOOI' OIlS agtan {s 

Scenario Inititile faalfreQuentie Faalfrequentie Bronsterkte (m~/s) Uitstroomduur (s) 
G1 5*10-<> per jaar 5*10'0 per jaar 60000 1 
G2. 5*10><> !:!er jaar 5*10'" per jaar 100 600 
G3. 1 *1 O·~ per iaar 1 *1 04 per jaar 0,001 1800 

De tanks staan met 5 of 6 tanks in een tankplit welke cen groottc heeft van ca. 38500 1112. 

Conform de Handleiding J{isicoberekeningen is enke1 het 1~11en van 1 tank meegenol11en. 

4.2 Schepen (inclusiefverlading) 

De verladingtijd van de schepen is gebaseerd op het te verladcn volume per jaar en het 
gemiddclde verladingdebict. De verladingdulir is bepaaid per schip waarbij rekening is gehouden 
met het iangzamere start-up en shutdown vcrlaclingsdebiet. De aanvvezigheidstijd aan de steiger is 
vervolgel1s hiervan aCgeleid door de verIadingdllur per schip te verhogen met 4 uur om de 
opstartactivitcitcll tc verdisconteren. Er is vanuit gegaan dat er enkcl dllbbclwandige schepen 
aanmcrcn bij Vopak. 

Scenal'iu's ailJl'el{ell/leld{agc van laad-/losarm: 
lijdclls de vcrlading van de schepen is permanent bewaking aanwezig (dcze pcrmanente 
aanwezigheid worcH te allen tijde gcgarandccrd) . Op het schip is de dekwacht aanwezig en via de 
controlekamcr is cr cmneratoezicill. Via een portofoon is er contact tusscn de controlekamer en 
het schip. In geval van een calamiteit tijdens het lossen van een schip kUl1 de dekwacht van het 
schip omnidclellijk worden gewamsclmwd om de scheepspompen tc stoppcn en in geval van een 
eala111iteit lijdens het laden van cen schip kan de operator onmiddelIijk worden gewaarschllwcl 
om de walpompcl1 tc stoppen. 

nNV R.:g No: 12I9VRH-R 
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In de berekeningen wordt vaal' het laden en lossen van de schcpen en lichters uitgcgaan van een 
installatie met een manueel geactivccrd automatisch inbloksystccll1, cen nooc1stopsysleem. Dit 
resuItecli ill cell uitstroomciulIr vnn 2 minutcll ell een leans vour L~llen van de Ilooclvoorzieningcn 
vanO.l. 

Dc uitstroomciulir van 2 minutcll voor het manueel adiveren van het <1utomatisch inblokkcn kan 
gcgarandeerd worden aangezien zal worden voldaan aan de volgendc voorwaarden (conform 
Handleiding Risicobcrekeningen Bcvi): 
I. de tel' plaatsc aanwczige operator heen van het begin tot hct cinde zicht op de vcrlading; 
2. aanwezigheid van de operator worclt geborgd door een dodcmansknop of cen procedure in het 

vciligheidsbeheerssystecm; 
3. inschakden van de Iloodstopvoorziening ingcval van Ickkagc worelt vastgelegd in cen 

procedure; 
4. de operator is volclocnde opgeleid en bckend met de gcldencJe procedure; 
5. de nootistopvoor7.icning is volgens de geldcnde nonncn gepositioneercI. 

Omclat deze systemen enke\ voldocnde betrollwbaarheicJ geven bij brcuk van cen laacl-/losarm 
wordt VOOl' lekkage steeds cell uitstroomduur veronclersteld van 30 minutcn. 

Scenario's externc impact door ongcvallcIl met schip 

De botsingskans wordl afgclcid op de wijze zoaLs vuorgeschrcvcn in de Handleiding 
Risicohcrekening l3evi. Waarbij 1il gelijk. is aan o,7.Hr ll x Txt x N. Daarbij is 

• T: het tota1e aantal schcpcn per jaar op de transporlrollte of in dc havcn; 
• l: de gemiddelde vcrladingdullr per schip (in uren); 

• N: het aanlal verlmlingcn pcr .iaar. 

I-Ict aantal schccpvaal'tbcwegingcn waarmee gerekend wordt is 3088, dit is een combinatie vall de 
schepen die aanmercn bij Vopak als mecle de andere schepen die de haven in komell clie een 
afdoende grootle hebben schade aan te riehten aan de schepen welke aanlcggen bij Vopak. 
Visscrsschcpcn en andere kleinere schepcn hcbben niet volc1oende kinetischc cncrgie om het 
waarschijnlijk te maken dat zij de schepen extern kUllncn beschacligen zodat er vrijzctting is van 
product. Dit gctal is gcbaseerd or een opgavc door Groningcn Seaport. 

4.2.1 Zeeschepell 

Zeeschepen worden gcbmikt Vaal' de aanvoer van aBe ruwe olie en clear producten alsmecle vour 
de afvoer van alle ruwe olic en 75% van de clear producten. De initicle faalfl'cquenties in tabel 
3.2 worden samcn met het aanta\ ver\adingen en de dum van de verlaC\ingen gebruikt am de 
uileindelijke faalsccnmio's tc bcrekcnen die als input voor het model gebl'llikt worden. !\angezicn 
het aantal schepen en de ver\adingdulll' afl1allkel~ik is van de geuldieple en het bcsehikbarc 
pompdcbict worden deze apart bekeken . 

DNV Reg No: Ilt'JV8tt-1l 
t ... • • ,; .: • ,, _ . " 



DETNoRSKE VERITAS 

Rapport voar Vopak Terminal Ecmshavcn B. V. 
QRA Project Emma 

MANAGING RISK I@JIW'\9 

T \) 143 I . '''1 f If' a c . - : lillie e aa \'(! IIUcntlcs VOOI' sc lell en 
Scenario schepen Initiele faalfrequentie 
L 1 a . afbreken van de laad-llosarm 2.7"10-8 per uur 
L 1 b . afbreken van de laad-llosarm met falende inblokvoorziening 3*10-9 per uur 
L2. lekkage van de laad-/losarm 3--10-7 per uur 
E1. Externe impact door onQ8vallen met het schip. Qrote release 0.0015 x fO 
E2. Externe impact door ongevallen met het schip. kleine release 0.006 x fO 

4.2.1.1 Ruwc olie 

Ruwe olie wordt vcrlaclen met een maximum dcbict van 3000 111
3/ulIf. Conform de Handlciding 

Risicoberekeningcl1 client cen breuk van de laadarm gcmoclelleerd worden met 1,5 keer hct 
nm'male debiel, <.lit resultcert in een uitstroming van 4500 m3/uur ofwcl 1,25 m3/s. Voor de <.Irie 
mogelijkhcdcn met belrekking tot geuldicptc wordell de volgende verladingkaraktcristicken 
gehanlecrd: 

T U 144 1 r I ' r a c -' : vc r !It m g :Leese IlIlI'UWC 0 IC 

Verladlngduur Aanwezigheidsduur # verlading Verladingduur Aanwezigheidsduur 
per schip ~er schi~ totaal totaal 
_(uur/verlading) (uur/jaar) (aanlalljaar) (uur/jaar) (uur/jaar) 

Ruwe olie 12 16 39 468 624 
10.5 m. 
diepgang 
Ruwe olie 12 17 21 28 476 588 
m. diepgang 
Ruwe olie 14 29 33 16 464 528 
m. die!29ang 

T \) 145 r 1 r I " JO 5 a c - : 'all SCenllrIO S VOO I' zeesc IC)lCII rll wc 0 Ie II I I me er , u:n ~n ll g 

Scenario Iniliele faalfreQuenlie FaalfreQuentie Bronsterkte (m~/s) Uilslroomduur (s) 
L 1a. 2.7*10-8 per uur 1.28"10-5 1.25 120 
Lib, 3·10-9 per uur 1.42"10-6 1,25 1800 
L2. 3"10-7 per uur 1.42"10-4 0.034 1800 
E1 . 0.0015 x fO 1.96"10-7 0.042 1800 
E2. 0,006 x (Q 7.83·10-7 0.011 1800 

T 146 F 1 
. , r I" 12 d' nbc - : ~!l:l SCCII:lI'IO S VOOI' 7.ecsc ICI)(! II .. uwe 0 IC ) IJ meter ICI I[!;I II I! 

Scenario Inltiele faalfrequentie Faalfrequentie Bronsterkte (m"/s) Uitstroomduur (s) 
L 1a, 2.7*10-8 !2er uur 1.27*10-5 1,25 120 
L 1b. 3*10-9 per uur 1.41 *1 0-6 1.25 1800 
L2. 3*10-7p_er uur 1.41·10-4 0.034 1800 
E1 . 0,0015 x fO 1.80"10-7 0.042 1800 
E2. 0.006 x fO 7.20"10-7 0.011 1800 

. ' b 4 I' 1 I' b" J4 I a el -7: 'all scenario 's ."oor zccsc ICllen I' llwe 0 Ie IJ meter ,], ICIlI! :lllg 

Scenario InltiiHe faalfrequentie Faalfrequentie Bronsterkte em"/s) Uitstroomduur (s) 
L 1a. 2,7*10-8 per uur 1.27*10-5 1.25 120 
Lib. 3*10-9 per uur 1.41"10-6 1.25 1800 
L2. 3*10-7 ~er uur 1.41*10-4 0.034 1800 
E1 . 0.0015 x fO 1.66*10-7 0.042 1800 
E2. 0.006 x fO 6.65·10-7 0.011 1800 
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4.2.1.2 Clear 

De verlading van clear gaat met een lager debict clan ruwe olic. Clear worelt verladen met cen 
c1ebiet van 1800 mJ/llUl". Conform de Handleiding Risicobcrekeningen client cen brellk van de 
laadann gernodellcerd worden met 1.5 keel" het normale debiet, dit reslIlteert in een uitstroming 
van 2700 mJ/uur ofwcl 0,75 mJ/s. 

De proclllctgrocp Clear bcstaat uit zowcl K I-stoffen als K3-stoffen. K3-stofTen hebben een erg 
laag risico en hoeven conform de Handleidillg Risicoberekcllingcn l1iet I11ccgcnomen te worden 
in QRA's. Dc terminal zal bestaan uit 46 opslagtanks waarvan er altijd 10 in de K3 service staan. 
Oit betekent dus <.tat 10/46=21.7 % van de totale doorzct zal bcstaan uit K3-vloeistolIen. Deze 
hocveelheid K3 vcrlading per jam is in mindering gebracht op de totale doorzet van clear 
productcll. Dcze bedraagt normaal 1.380.000 mJ/jaar, na correctie voor K3 doorzet en 25% 
afvoer met lichters wordt er 585.000 IllJ fjaal' Clear I( I ovcrgcslagen via zeeschepen. 

8 I r II Tabel4· : \'cr :Ie III g zcese Jl p c cnr 
Verladingsduur Aanwezigheidsduur # verlading Verladlngsduur Aanwezlgheidsduur 
per schip per schip totaal totaal 
(u ur/verladingl (uur/jaar~ (aa ntal/jaar) (uur/jaar) (uur/jaar) 

Clear 10,5rn 20 24 30 600 720 
diepgang --
Clear 12m 23 27 26 598 702 
diepqaml 
Clear 14m 34 38 17 578 646 
diePQanq 

T I '49 F I 
. , 

10 5 r :I )~ - . ' an sccnnno S \'oor :Leese Icpcn c car • 1\1 I I C II I!III1~ 

Scenario Initiale faalfrequentie Faalfrequentje Bronsterkte(m",s) Ultstroomduur (s) 
L 1a. 2.7*10-8 per uur 9.03*10·6 0.75 120 
L 1b. 3*10·9 per uur 1.00*10·6 0.75 1800 
L2. 3*10-7 ~er uur 1.00*10-4 0.022 1800 
E1. 0.0015 x fO 1.24*10-7 0.042 1800 
E2. 0.006 x (0 4.98*10·7 0.011 1800 

'1'1.114101' 1 
. , 12 d· a e - : ' na scenarIO S voor zec.~c Icpcn c en r III ICJlgang 

Scenario Initiale faalfrequentle Faalfrequentie Bronsterkte (m"'s) Uitstroomduur (s) 
L1a. 2.7*10-8 per uur 9.0S*10·6 0.75 120 
L1b. 3"10-9 Der uur 1.01*10·6 0.75 1800 -
L2. 3"10-7 per uur 1.01 *1 0-4 0.022 1800 
E1 . 0.0015xfO 1.23*10-7 0.042 1S00 
E2. 0.OO6xfO 4.90*10-7 0.011 1800 

T I I" 11 (i' I 
. , 14 d· :1 I e - : 'a:1 scenario S voor zeesc lell en C CIII· ' 11\ Icpgn nl! 

Scenario InitUBe faalfrequentie Faalfrequentie Bronsterkte (m"'s) Uitstroomduur (s) 
L1a. 2.7*10-8 Eer uur 8.95*10-6 0.75 120 
L 1b. 3*10-9 per uur 9.95*10-7 0.75 1800 
L2. 3*10-7 per uur 9.95*10·5 0.022 1800 
E1 . 0.0015xfO 1.15*10·7 0.042 1800 
E2. 0.OO6x(0 4.60*10-7 0.011 1S00 

DNV Reg No: 111 9VSII-8 
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4.2.2 Lichtcl's 

[I 
MANAGING RISK '~M~Jtij 

Lichters worden enkel gcbruikt voor de afvoer van 25% van de clear procluclen (zowel K1 als 
K3-producten). De iniliele llmlfrequenlies in tabel 3.2 worden samen met het aantal verladingen. 
de fmetie KI -verladingen en de dum van de verladingen gebruikt am de uitcindclijkc 
faalsccnario's tc berckcncll die als input Vaal' het model gebruikl worden. Het maximale 
vcrladingclebict bcdraagt 600 m3/h. 

T I 1<1 12 [ T'I r If r a JC - : III Ie c ;1:1 rCllucn ICS YOOI' sc lel)e n 

Scenario 5chepen InitiEHe faalfrequent ie 
L 1a. afbreken van de laad-liosarm 2.7*10-8 p_er uur 
L 1 b. afbreken van de laad-/losarm met falende inblokvoorzienin!l 3*10-9 per uur 
L2 . lekkage van de laad-liosarm 3*10-7 per uur 
E1 . Externe impact door onQevalJen met het schip, !lrote release 0.0015 x fO 
E2. Exteme impact door onQevalien met het schip, kleine release 0.006 x fa 

[let aantalliehtcrvcrladingen wordt niet bei'nvloed door de geulc1iepte. 

Tb1413 fI C - u r I d' r I : vcr e IIlg vcr a III gCII Ie Itel'S 
Verladingsduur Aanwezlgheidsduur # verlading Verladingsduur Aanwezigheidsduur 
Eer schi~ per schip totaal totaal 
(uur/verladill!l) (uur/jaar) (aanlalfjaar) (uur/iaar) (uur/jaar) 

Clear lichters 5 9 78 390 702 
K1 

Table 4-14' Fllfllsccnario's \'001' lichlcrs 
Scenario InltiiHe faalfrequentie Faalfreguentie Bronsterkte (m'/s) Uitstroomduur (s) 
L 1a. 2.7*10-8 per uur 1.05*10-5 0.25 120 
L 1b. 3*10-9 per uur 1.17*10-6 0.25 1800 
L2. 3"10-7 per uur 1.17*10-4 0.022 1800 
E1 . 0.0015 x to 1.07*10-6 0.042 1800 
E2. 0.006 x fO 4.26"10-6 0.011 1800 

LJNV Reg Nil: 1219V811 -8 ... . . .... 
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4.3 Leidingcn 

IE 
MANAGING RISK t~)}*ijt 

De faalscenario ' s yoor lcidingen zi.in voorgeschrevcl1 in de Handlciding Risicoberekeningen 
Inrkhtingen. De t~lalti-equellties zijn gegevens per jam. Aangczicn de lcidingcn slechts in gebruik 
7;i.1n tijdens de ver/ading dient clit verdisconteercl te worden in de nlalfrequentie. Het nantal 
leidingen is reeds omscluevcn in hoofdstuk 2.3.2. Er is vanuit gcgaan c\at spills bovengronds 
(tijdens vcrlading) op dc stciger opgclllcrkt wordcn ell de verlading gestopl, deze noodstopactie 
staat omscbrevcll bij in hoofdsluk 4.2. Dc ondergrnndsc pUplciding bcvindt zich buiten het 
direete Lerrein van Vopak, dcrhalvc zal men cen spill niet tijdig bcmcrken am cell e ffectieve 
mitigerendc maatregel te treffell. Tevens is er vanllit gcgaan dat de hct ~blcn van de leiding op het 
terrein van Vopak zelf oak niet binnen afzicnbare tijcl opgemerkt wordt. Dit is cen conscrvaticvc 
aanname. Er is vanuit gegaan dal de ondergrondse leiding onlwOlven is conform NEN 3650. 

Voor hel berekenen van de risico's van de ondergrondse buisieidingen is gebruik gemaakt van 
"Risicoanalysc voor buislcidingen met brandbare vloeistoffen", RIVM rapport 62012000112006. 
Hierin wordl omschreven hoe het beste een vlocistofbuislciding gcmoclcllcerd kan wordcn. Dc 
l110clellering zoals gebruikt in deze RIVM rapportage is ill lijn mel de vnorschriftcn uit de 
[-landleiC\ing Risicoberekeningen. 

Tnbcl4-15: rnal frCll ltcnties VOOI" Icidillgcn op he« terrcin vall VOllal(, uovc lI gronds, 10,5111 dI C II ~:1I1 1! havcn 
Scenario lnitHHe Tijdsfraclie Faalfrequentie 

faalfrequentie gebruik per meter! jaar 
per meter! ~r 

G1 . breuk van een leiding, beveiliging faalt; Ruwe 1·10" 0.081018 8.10· 10'" 
olie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 5.10-1 0.081018 4.05 • 10'0 
G1 . breuk van een leiding! beveiliging faalt; Clear 1"10-1 0.045793 4.58* 10" 
G2. lekkage van een leiding; Clear 5"10· ' 0.045793 2.29* 10·tj 

G1. breuk van een leiding, beveiliging faalt; 1"10" 0.044521 4.45* 1O-~1 

Lichter 
G2. lekkage van een leiding; Lichter 5*10-1 0.044521 2.23* 10=8 

DNVRc:;No: 121')VHll·S ... .. " 
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T b I" 16 f: If :, e - : na l'cC) ucntlcs voor I'r Cit llI)!ell II ll ( c stCIE CI' )O VC II L' I'fJIH );, I o -,!J ill dICIlI!.:ln E! hnvclI 
Scenario Inltlere Tljdsfractie Faalfrequentie 

faalfrequentie gebruik per meterl jaar 
per meterl jaar 

Gl a. breuk van een leiding, beveiliging werkt; 1 *10'/ 0.081018 7.29" 10'" 
Ruwe olie 
Gl b. breuk van een leiding, beveiliging faal!: 1*10" 0.081016 B.l0 "10" V 

Ruwe olie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 5*10' 0.061018 4.05 * 10'" 
Gla. breuk van een leiding; Clear 1*10' 0.045793 4.12* 10'" 
Gl b. breuk van een leiding, beveiliging faal!; 1"10" 0.045793 4.58* 1O'w 

Clear 
G2. lekkage van een leiding; Clear 5*10'( 0.045793 2.29* 10.8 

Gl a. breuk van een leidin!:!; Lichter 1*10' 0.044521 4.01* 10'" 
G1 b. breuk van een leiding, beveiliging faal!: 1*10'( 0.044521 4.45* 10" V 

Lichter 
G2. lekkage van een lei ding: Lichter 5*10" 0.044521 2.23* 10'" 

T I I" l7 r .. I C Iii a l C - : IIItlC c an I'cqucntics voor leillilll!clI I (lSSCI! len'clII VOllal{ en slci!!c.-, o llli cr£! r ollcls, IU Sm dicnrm nL' haven 
Scenario InitiEUe Tijdsfractie Faalfrequentie 

faalfrequentie Qebruik Der meterl jaar 
Gl . breuk van een leiding; Ruwe alie 1.525*10'/ per 0.081018 9.61 • 10'" 

meterl jaar 
G2. lekkage van een leiding (20 mm): Ruwe olie 4*575' per meter! 0.081018 2.88 * 10'" 

iaar 
Gl. breuk van een lei ding; Clear 1.525*10' per 0.045793 6.98 • 10'" 

G2. lekkage van een leiding (20 mm); Clear 
meter! iaar 
4*575'( per meterl 0.045793 2.10'" 10-0 
iaar 

Gl. breuk van een leiding; Lichter 1.525*10' per 0.044521 6.79" 10'" 
meterl iaar 

G2. lekkage van een leiding (20 mm); Lichter 4*575- per meter! 0.044521 2.04" 10-0 

iaar 

"I 4 8 . 1:1 leI -1 : t:1n llrCtl llc lI ( ICS VOOI' CI III !!CII 011 ICt fCl' r c in va n v OlI n <. hovclI !!ro lltls, 12m tli c rHWlI l' have .. 
Scenario InitiE!le Tijdsfractle Faalfrequentie 

faalfrequentie gebruik per meterl jaar 
per meter! jaar 

G1. breuk van een leiding, beveiliging faalt: Ruwe 1 *1 0'1 0.075616 7.56" 10'" 
olie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 5*10-1 0.075616 3.78" 10-0 

Gl. breuk van een leiding. beveiliQinQ faalt: Clear 1"10' 0.045077 4.51* 10'" 
G2. lekkage van een leiding; Clear 5"10' 0.045077 2.25* 10'0 

Gl. breuk van een leiding, beveiliging faalt: 1 *10' 0.044521 4.45* 10'" 
Lichter 
G2. lekkage van een leiding; Lichter 5*10;( 0.044521 2.23* 10-0 

IJNV Reg No; 1219V811·S 
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• If Tabel 4-19: 1:1:1 f CII ucntlcs voor leu II gcn 01) d e: stci~cr, IJ I 1 ClVC Il j! f OIIf S, 2 111 d ICIIU:lIIg I:lven 
Scenario Inltlale Tijdsfractie Faalfrequentie 

faalfrequentie gebrulk per meter! jaar 
per meter! jaar 

G1a. breuk van een leiding, beveiliging werkt; 1"10-( 0.075616 6.81 * 10'" 
Ruwe olie 
G1 b. breuk van een leiding, beveiliging faalt; '1 *10'1 0.075616 7.56" 10"u 
Ruwe olie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe alie 5*10" 0.075616 3.78 * 10-0 
G1a. breuk van een leiding; Clear 1*10'/ 0.045077 4.06*10"" 
G 1 b. breuk van een leiding, beveiliging faalt: 1*10' 0.045077 4.51* lO"'U 
Clear 
G2. lekkage van een leiding; Clear 5*10" 0.045077 2.25* 10'" 
G1a. breuk van een leiding; Lichter 1*10-1 0.044521 4.01* 10'" 
G1 b. breuk van een leiding, beveiliging faalt; 1*10" 0.044521 4.45* 10"lU 
Lichter 
G2. lekkage van een leiding; Lichter 5*10-/ 0.044521 2.23" 10-0 

IJ l- I' Tn el · 2U: Initiclc i":wlrn' lIlfelllics VOOI' cldill~C II tussen !cerein VO Jlalt CII s leigcr, ondcrl! ronds 12m IfI CIJgan ll hllven 
Scenario InitliHe Tijdsfractie Faalfrequentle 

faalfrequentie gebruik per meter!jaar 
G1. breuk van een leiding; Ruwe alie 1.525"10" per 0.075616 9.61 " 10'" 

meter! jaar 
G2. lekkage van een leiding (20 mm); Ruwe olie 4*575-' per meter! 0.075616 2.88" 10'" 

jaar 
G1. breuk van een leiding: Clear 1.525*10" per 0.045077 6.87" 10'" 

meterl jaar 
G2. lekkage van een leiding (20 mm); Clear 4"575" per meter! 0.045077 2.06" 10'" 

jaar 
G1. breuk van aen leiding; Lichter 1.525*10" per 0.044521 6.79" 10-" 

meterl jaar 
G2. lekkage van een leiding (20 mm): Lichter 4"575-' per meter! 0.044521 2.04" 10'0 

jaar --

T b 14 21 ~ Ir I . r n C - : f).il rC(III CIIII CS Yo u r CII II1 l!C II 011 h t t C CITC11I VlIlI V I I I 14 d' Ol)il I, IOvellg roli t S. III ICIl U:l1I 1! laven 

Scenario Initiale Tijdsfractie Faalfrequentie 
faalfrequentie gebruik per meter! jaar 
per meterl jaar 

G1. breuk van een leiding, beveiliging faalt: Ruwe 1"10- 0.063014 6.30" 10-" 
olie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 5"10- 0.063014 3.15" 10'0 
G1. breuk van een leiding, beveiliging faalt; Clear 1"10-1 0.044521 4.45"10'" 
G2. lekkage van een leiding; Clear 5"10-/ 0.044521 2.23* 10'0 
G1. breuk van een leiding, beveiliging faalt; 1*10'/ 0.044521 4.45* 10-" 
Lichter 
G2. lekkage van een leiding; Lichter 5"10"1 0.044521 2.23"1O-H 

I>NV Reg No: 1219V811-8 
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ra hel ·1-22: • J aalrrcqucllll cs vo ur lele in gC lI 011 de s tcijlcr, IJovCIlf'I'Oll(\S, 1 
Scenario InitiiHe 

faalfrequentie 
per meter/ iaar 

G 1 a. breuk van een leiding. beveiliging werkt; 1*10'( 
Ruwe alie 
G1 b. breuk van een leiding. beveiliging faalt; 1*10" 
Ruwe alie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 5*10" 
G1a. breuk van een leidinq; Clear 1*10' 
G1 b. breuk van een leiding, beveiliging faalt; 1"10' 
Clear 
G2. lekkage van een leiding; Clear 5*10" 
G1a. breuk van een leiding: Lichter 1 *1 O· 
G1 b. breuk van een leiding, beveiliging faalt; 1 *10' 
Lichter 
G2. lekkage van een Jeiding; Lichter 5*10" 

MANAGING RISK 

m dicllgn lll! haven 
Tijdsfractie Faalfrequentle 
gebruik per meter! jaar 

0.063014 5.67 * 10·\1 

0.063014 6.30 * 10 'v 

0.063014 3.15*10-<> 
0.044521 4.01* 10'" 
0.044521 4.45* 10" v 

0.044521 2.23"10-<> 
0.044521 4.01* 10'" 
0.044521 4.45* 10' JU 

0.044521 2.23* 10-0 

T b 14 23 I '("'1 [ I ' I . r . V a c - : nr Ie c aa IrcClllcntlcs voo r ell Itl j!CII {lIsseli terrCIII I 14 lr 0[1:1 ( ell steiger. on cl'groll t s, · 111 le[Jg:t ll g Iflvcn 
Scenario Inltiels Tijdsfractle Faalfrequentie 

faalfrequentie gebrulk eer meter/ jaar 
G1. breuk van een leiding: Ruwe olie 1.525*10' / per 0.063014 9.61 "10.9 

meter! iaar 
G2. lekkage van een leiding (20 mm); Ruwe olie 4*575'{ per meterl 0.063014 2.88" 10"" 

iaar 
G1. breuk van een leiding; Clear 1.525*10'( per 0.044521 6.79*10~ 

meter/ jaar 
G2 . lekkage van een leiding (20 mm); Clear 4*575" per melerl 0.044521 2.04 * 10'0 

iaar 
G1. breuk van een leiding; Lichler 1.525*10' per 0.044521 6.79 *10'~ 

meter! jaar 
G2. lekkage van een leiding (20 mm): Lichter 4"'575' per meteri 0.044521 2.04 * 10'" 

jaar 

Dc uitstroomscenario ' s (clebiet en snelheicl) zijn gelijk gehouden ann die van de 
vel'lndingsscenario ' s. De onclcrgronclse transportleidingcn zijn gemodelleenl conform de RlVM 
rapportagc "Risicoanalyse voor buisleidingen met brandbare vloeistoITen"; rapportnummer 
62012000 112006. I-Iierin wordt gcsteld dat eell Ol1dergrondsc vloeistoneiding CCIl maximaaL 
plasoppcrvlak kun krijgen van 2500 nl. 

4.4 Pompeo 

Dc t~1alscenario's vaal' leidingen zijn voorgeschrevcn in de Handleiding Rlsicobcrckeningen 
Inrichtingen. De t~lalrreqllenties zijn gcgcvens per jaar. Aangezicn de pompen slechts in gcbruik 
zijn tijdcns de vcrlading client dit verdiscontccrd tc worden in de faalfrcqncntie, 50% van de 
verlading is slechts van wal naar schip, hiervoor wordt cnkel de pomp gebruikt. 

Er is vanuit gcgaan dat bet catastroYaal t~lJcn van de pomp (Lijdens verlading) opgemerkt worden 
en de verlading gcstopt, deze noodstopactic staat omsehreven bij in hoofdstuk 4.2. I3ij Vopak 
zullen sealed pompen ge'installeerd worden. De frequcntic is gcgcven per pomp. Aangczien Cl' 2 
pompplateallS zijn en de pomp en aUeen bcnodigcl zijn tijdens het beladen van schepen is naas! de 
tijdsfractic correclie ook een corrcctic toegepast voor het gebruik van de pomp, de faalkans na 
tijdscorrectie is gedecld door 4. 

DNV Reg No: 1219V811·8 
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T IJ 1424 r Iii I , :I C - : '113 r CII uClIllCS yoor sea ~ ( 111I0l11S 10 5 d' ,. III ICfl l!:l lIe Illven 
Scenario Initiele 

faalfrequentie 
per jaar 

G1a. calastrofaal falen pomp, beveiliging werkt; 1*10'" 
Ruwe olie 
G1 b. calastrofaal falen pomp, beveiliging faalt; 1*10"" 
Ruwe olie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 4*10'~ 

G1 a. catastrofaal falen pomp, beveiliging werkt ; 1 *1 0'" 
Clear 
G 1 b. catastrofaal falen pomp, beveiliging faa It; 1*10"'" 
Clear 
G2. lekkage van een leiding (10% van diameter); 4*1 o·~ 
Clear 
G1 a. catastrofaal falen pomp, beveiliging werkl ; 1 *1 0-4 
Lichter 
G1 b. catastrofaal falen pomp, beveillging faal! ; 1"10-4 
Lichter 
G2. lekkage van een leiding (10% van diameter); 4*10'~ 

Lichter 

. I Ii' 1';1 lci ·1·25: 1;IlIIlI'CIIlICnlles YOOI' scaled flUIIl11S 12m dlCllg:lIIg h nvt' ll 

Scenario InitiiHe 
faalfrequentie 
per jaar 

G 1 a. calaslrofaal falen pomp, beveiliging werkt; 1*10'" 
Ruwe olie 
G1 b. catastrofaal falen pomp, beveiliging faalt: 1·1 O~ 
Ruwe olle 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 4*10';; 

G1a. catastrofaal falen pomp, beveiliging werkt; 1*10'" 
Clear 
G1 b. catastrofaal falen pomp, beveiliging faalt; 1*10-4 
Clear 
G2. lekkage van een leiding (10% van diameter); 4*1 O'~ 

Clear 
G1a. catastrofaal falen pomp, beveiliging werkt; 1*10"'1 
Lichter 
G1b. calastrofaal falen pomp, beveiliging faalt; 1"10'" 
Lichter 
G2.lekkage van een leiding (10% van diameter); 4*10'''' 
Lichter 

[)NV Reg No: 1219VHII·S 
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(I 
MANAGING RISK ,. 

Tljdsfractie Faalfrequentie 
gebruik per jaar 

0.081018 1.82 * 10'" 

0.081018 2.03 * 10' 

0.081018 8.91" 1O.~ 

0.045793 1.03" 10'" 

0.045793 1.14 * 10" 

0.045793 5.04* 10'~ 

0.044521 1.00 " 1 0~J 

0.044521 '1.11 * 10' 

0.044521 4.90* 10.5 

Tijdsfractle Faalfrequentle 
gebruik per jaar 

0.075616 1.70 " 10'" 

0.075616 1.89· 10· 

0.075616 8.32* 10'~ 

0.045077 1.01*10'" 

0.045077 1.13 * 10· 

0.045077 4.96*10'" 

0.044521 1.00" 10'" 

0.044521 1.11" 10·/ 

0.044521 4.90* 10'~ 
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T I 14 26 I' If r I d a Je - : ' :Ill r eqtlc il ICS VOOI' sca e Illllll[lS 14 r III (ICIlI! :l1l 1! I:lvcn 

Scenario Initiele 
faalfrequentie 
per jaar 

G1 a. catastrofaal falen pomp, beveiliging werkt; 1"'10-
Ruwe olie 
G1 b, catastrofaal falen pomp, beveiliging faalt; 1·10 .... 
Ruwe olie 
G2. lekkage van een leiding; Ruwe olie 4"10''> 
G1a. catastrofaal falen pomp, beveiliging werkl; 1*10'" 
Clear 
G1 b. catastrofaal falen pomp, beveiliging faall; 1"10-' 
Clear 
G2. lekkage van een leiding (10% van diameter); 4·10'" 
Clear 
G1 a. catastrofaal falen pomp, beveiliging werkl; 1*10-1 
Lichter 
G1 b. calastrofaal falen pomp, beveiliging faalt; 1"10'" 
Lichter 
G2, lekkage van een leiding (10% van diameter); 4*10"'> 
Lichter 

II 
MANAGING IUSK Uii))@ijlJ 

Tijdsfractie Faalfrequentle 
gebruik per jaar 

0.063014 1.42 ·10'" 

0.063014 1.58 • 10"( 

0.063014 6.93* 10'" 
0.044521 1.00*10'" 

0.044521 1.11 .. 10"' 

0.044521 4.90" 10"0 

0.044521 1.00 * 10-0 

0,044521 1.11 " 10"' 

0.044521 4.90· 10"~ 

Dc uitstroomscenario's (dcbict cn snelheid) zijn gelijk gchoudcn aan die van de 
vcrladingsscenario's, maximaal vcrpompingsclebiet x 1.5. 

DNV Reg No: 1219VHI(-H 
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4.5 Modellet"ing 

(I 
MANAGING RISK f'~'¥i 

Met hetrekking tot de modcllcring dienen de volgende zaken te wordell opgemcrkt: 

• Safcti-N L hceft moeitc met het weergeven van het risicu van grate horizontale vloeistof
uitstramen. Oit is het geval in deze studie bij de scheepsveriadingsseenario's waarbij de 
inblokvoorziening 1~lC:l1t. Hierdour worden de risico's van deze scenario's niel weergegeven 
indien er niks wordl aangepast. Oit problcel11 hecft zieh cerdcr voorgedaan bij eerdere studies, 
hiervoor is toen een oplossing bedacht die is goedgekeurd door RIVM. De uitstroming wordl 
gemodeJleerd mel cen hoek ten opzichte van horizontaal. De risico's van de uitstroming 
veranderen hienloor niel ten opzichte van cen nonnale uitstroming. 

• Oe scheepsverlading vindt plants in een kleine instcckhavell. Dit kan cehter niet weergegeven 
worden ill Safeti-NL. Hicrdoor zou de uitstroming bij verlading over de kade heen stromen en 
zou een brandende plas ontstaan op de bedrijvcn aan de instcckhavcn ipv in de insteek.haven. 
Om dcze onrealistische gebeurtenis te voorkomen is er vour gekozen de breuk van de 
laaclanncn tc latcn plaatsvindcll in cen buml (opvangbank) welke ongeveer de groottc heeft 
van de insteckhavcll. [licrdoor blijft dc vloeistof in de insteekhaven maar kunnen de effecten 
wei plaatsvindcn. 

DNV Reg No: 12IlJVllII-R 
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5 OMGEVING 

II 
MANAGING IUSK t[B)'I~j'~/A 

Voar de bcrekening van de extcrne risico's zijn cr drie belangrijke omgevingsparameters van 
belang, namelijk: 
I . weergcgevcns; 
2. ontstekingsbronnen en; 
3. bevolking in de omgcving. 
De eerstc is van belatlg voor dc verspreiding van vrijgekomcn stotfen, terwijI de tweede relevant 
is vaal' de kans op ontstcking van een brandgevaarlijke stof. De bevolldnggegcvcns bepalen mede 
de kans op het groepsrisico (dc kans dat een bepaalde groep overlijdt) , 

5. t Weel"gegcvcns 

Voor het uitvocrcn van de berekcningcn Illoetcn 11lctcorologische gegevens worden ingevoerd. 
Als llitgangspllllt zijn de weergcgevens van Eelde toegcpasl, het wecrstation wat het dichtste bU 
de Eemshaven ligt. De gegcvcns van Eelde zijn opgenomen in de Ilandleiding Risicoberckening 
en zijn standaard gcgcvcn in Saf<~li-NL v6.53.1. In onclerstaande tabel is een overzicht gegeven 
van de weerklassen die worden beschouwd. 

T IJ 15 I T kl a c - : I YIl I!S WCCI' assclI 
Weerklasse BeschrijvinQ 
83 Instabiel weer, ~ematigd zonniQ, Iichte tot gemiddelde wind (3 rnls) 
015 Licht instablel weer zonnig en winderig (1 ,5 m/s) 
05 Neutraal weer, bewolkt en winderlg (5 m/s) 
09 Neutraal weer, bewolkt en winderlg t9 m/s) 
E5 Licht stablel , Heht winderiQ (3 m/s) 
F1,5 Zeer stablel, zeer Iieht winderiQ (1,5 111/5) 

Wat hct type terrein betreft, is uitgcgaan van een ruwhcidslengte van 300 mm, wat overecnkomt 
mct cell open gebied met cllkele obstakels. 

lJNV Reg No: 12JlJV81l,8 
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5.2 Ontstel{ingsbronncn 

Verkeel' 

II! 
MANAGING RISK """"'t 

De verkeersgegevens zijn van belang voor de kans op vcrtraagde ontsteking van branc1gevaarlijke 
dampen (bijvool'beeld verdampl uit cen plas). Er is aangenolllcl1 dat op de omliggcnde wegen in 
totaal21 00 auto's per uur rijden met een gcmiddelde snelheid van 80 km/uur. 

Schepen 

Er wordt aangcnomen dat er ongeveer 5000 schepen per jaar in de Eemshaven komen, groot en 
klein. Dit is gebasccrd op de data zoals aangelcvcrd door Grollingen Seaports. 

SjJoor 

Er is een industricspoor aanwezig welke bcpcrkt gebruikt wordt. Dcrhalve IS geen 
ontstekingskans ais gcvolg van spoor meegenomen. 

In onderstaandc tabel wordt cen overzichl gegeven van de ontstekingsbronnen met bijhorende 
ontstekingskansen. 

T ll l 52 ttl ' a c . - : 011 S I! 1II1 1!S (anSCII 
ontsteklngsbron Ontstekingskans (per mlnuut) 
Puntbron lankwagens 0.4 

Schepen 0.3 
Liinbron Openbare weg 0.4 

Per aanwezigc persoon op de inrichting en in de omgeving van de Eemshaven terminal wordt 
conform Handleiding Risicobcrekening een ontstekingskans van 0.01 gehanteerd. Voor de 
aantallcn en verspreiding van de populatie wordt vcrwezen naar de volgende paragraaf. 

UN V Reg No: 1219VRH-8 



DETNoRSKE VERITAS 

Rapport voor Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
r QRA Project Emma 

5.3 Populatiegegevens 

MANAGING RISK 

In Iijn met het BEVl wordt bij het berekenen van het groepsrisico aIleen rekening gehouden met 
alle mogelijke aanwezigen buiten de inrichting. De aanwezige personen binnen de inrichting van 
Eemshaven terminal worden niet meegenomen bij de bepaling van het groepsrisico. Op 
onderstaande tiguur is de omgeving rondom de terminal geprojecteerd tot op een afstand van 3 
km. Zoals te zien valt bestaat de directe omgeving van de terminal voomamelijk uit 
landbouwgrond. De eerste geconcentreerde bebouwing ligt op ruim 2 km (plaats Oudeschip). Op 
ruim eell kilometer liggen enkele verspreidt liggende bocrdetijen. 

Figuur 5-1: ovel'zicht van de omgeving van de terminal 
Dichter random de terminal zijn diverse bedrijven gevestigd waar werknemers aanwezig 
(kunnen) zijn. In ondcrstaande tabel is per beddjf het aantal aanwezigen voor de dag- en de 
nachtsituatie opgenomen. In Figuur 5-2 is de 10catie van de bedrijven weergegeven. Op het 
moment van schrijven van dit rapport zijn er geen andere ontwikkelingen bekend dan 
meegenomen in de onderstaande tabel. 

DNV Reg No; 12l9V8H-8 
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T b 153 a e . I r , II r : pOl,n n le :l:lII:1 ell rO lle om '.ems I:lVCII . I ernllllU 
1111 II m type 
1. Socar Industrial 
2. Wagcnborg Industrial 
3. Service centrum Industrial 
4. Rcs(Uurant Molenzicht COlllmcrcial 
5. Sealane Industrial 
6. Marieo Industrial 
7. AG Ems Industrilll 
8. Eemshout Industrial 
9. TeN SIO Industrial 
10. VSNI . Tyco Industrial 
11. Esscnt Industrial 
12. Nam Industrial 
13. Wijnnc & Burcnds, holland malt, IJiovaluc+POUW, Industrial 
Polymllrin 
14. Jan Snel IndllSlriul 
15. Opell lerrein ten no orden Vopok tenninal InduslIiaL 
16. Eemshavcn Cacao Industrial 
17.0pen tcrrcin ten oostcn vall Vopak Industrial 

II 
MANAGING RISK .. 

Aantal t111~ Anntlll IIncht 
7 6 
15 15 
20 8 
5 2 
18 18 
5 I 
974 4 
20 2 
( $pcrs/ha) I 
(5 pers/ha) I 
2 0 
0.5 0.5 
42 (5 pers/ha) 42 (5 perS/ha) 

10 0 
5 pers/ha 5 perS/hn 
10 0 
5 perS/hl! 5 pers/lta 

Tevens is er voor nog niet uitgegeven terre in, ten nOQl'den en oosten van Vopak, een dichthcid 
aangehouden van 5 personen per hectare (Iaag dichtheid industrie conform Verantwoording 
Grocpsrisica). Dit is aangehouden voor zowc} dug als nacht hoewel het onzeker is of de meeste 
bedrijven oak's nachts opereren. 

DNV Reg No: 1219VHH-X 
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6 RESULTATEN EN TOETSING AAN DE RISICOCRITEH.IA 

In <.lit hoofdstuk worden de resuItaten gcpresenteerd en vcrgcleken mel het Hesluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI). In het besluit zijn de nonnell voor de externe veiligheidsrisico's 
als gevolg van inriehtingen vastgclcgd. [n de QRA worden de risico's gekwantiJicecrd in de vorm 
van ecn plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (OR). In paragraaf 6.3 \-yordt kort 
stilgestaan bij de risieo ranking. In paragraaf 6.4 wordcn tel' relerentie effectafstanclen 
weergegevell voor cen nanlal representatievc worst case scenario's. 

6.1 Plaatsgebonden risico 

I let plaatsgebonden risico (PR), ook weI individuecl risico genoemd, is de kans per jaar op een 
dodel ij k ongcval ten gevolgc van cen ongewoon voorval (ongcvalscenario) indien cen persoon 
(onbcschermd in de buitenlucht) ziell bevindt op ccn bepaalde plaats Waal' hij voortdurend (24 lllt!' 

per dag en gedurende het helc jaar) wordt blootgesteld aan dc sehaclclijke geyolgen van ecn 
voorval. De BEVr norm stelt dat (beperkt) kwctsbarc objecten buiten de [0.6 PR-contoLll' moeten 
liggen. Beperkl kwetsbare objecten in een al aanwezige vcrgunc\e situatic moeten buiten de 10-5 

PR-conlour liggen. 

Het plaatsgebonden risieo wordt weergegeven als PR-contouretl. Zo laat de 10-6 PR.-contour die 
plaatsen zien waar de kans op bet overlijden van een persoon ccns ill de miljoen pcr jaal' bedraagl. 
Tel' vergelijking: de gemiddclclc knns op overlijden door ol1natuurJijke o01'zaak voor cell 
willekclI1'ige Nederlander is circa 10-4 

PCl' jam, cen (ilclor 100 hoger. Ilct PR is onalhankelijk van 
de bcvolkingsverdeling in de omgcving van de inrichting. 

In onderstaande figlll'en worden de plaatsgebondcn risicocolltouren wecrgegcvCIl voor de situatie 
dat de vollcdigc terminal in bcclrij f is. Rcspcetievelijk worden de volgende mogelijkheden 
bekekcn: 

.. Hasisindeling terminal bij geuldieptc geschikt voor schepen van 10,5 mctcr diepgang 

~ Basisindeling terminal bij geuldiepte gcschikt voor schepen van 12 meter diepgang 

~ Basisindeling terminal bij geuldiepte gcschikt voor schepen van 14 meter diepgang 

Daarnaast is tCVCllS de volgendc mogelijkheid geanalyseerd: 

• Switchtank opstelling waarbij cen tank in de K3-put in Kl-service staat en cell tank in de Kl
put in K3-servicc staat voor aile drie de gculdieptes. Dit ivm operationele llexibilitcit en 
contraetuele verplichLingen in de opstartlnsc. 

DNV R~I.( No: 1219VRII-R 
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II 
MANAGING RISK fl~h~Jfu 

6.1.1 Pla~ltsgebollden risico voor basisindeling per geuldiepte 

OnderstaancIe risicoconluuren geven het plaatsgebonden risico weer voor de situatie waarin de 
terminal vollcdig in gebruik is, waarbij er 36 tanks (de gele, rode en lichtblauwe) in de Kl staan 
en 10 tanks (de donkcrblauwc) in de K3 bij respectievelijk een geuldoorgang van 10,5, 12 en 14 
meter. 

1-"1",11111 

uD 02 0..01 l:1'I 

I i .... "I .112 .... 

l\ !IIl~H<.'cl 
,.V 0 0011 JA"';eYe., 
t...I t t:-0O5 IA~gnYcr~ 

;-.I 10-006 IAvgoV • ., 

1e-007 IA'<9>V,,, 

;-.I , .-OOillilvoeV." 
It 0l lest 

Figuul' 6-1: Plaatsgebondcn risicocontourcn basisopsteUing bi.i 10,5 meter geuldoorgnng 

• De 10.5 plaatsgcbonden risicocontour ligt in alle drie de optics binnen of net buiten de 
terrcingrens. I3illllcn de contour zijn echler geen kwetsbare of beperk1 kwetsbare objecten 
aanwczIg. 

• De 10.6 plaatsgebonden contour ligt op ongeveer 250 meter builen de leneingrens. Binnen de 
10.6 contour bevindcn zich gcen kwetsbarc of bcperkt kwetsbare objeeten. Bij de 
aanlcgstciger valt de 10-6 aileen ten nOOl'den over de kaderand hecn. 

• De 10-7 en 10-& plaatsgebonden risicocontouren liggen op respectievelijk 400/450 meter en 
450/500 meter buitcn de terminal. 

o De geuldiepte (welke direct invloed heeft op de graoite van de schepen) heeft cell 
verwaarloosbare invloed op de olllvang van de contouren rond de aanlegsteiger. 

DNV Reg No; 1219VlllI·R 
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II 
MANAGING RISK _ 
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Figuur 6-2: Plaatsgebondcn risicocontouren hasisopstelling bij 12 meter gculdoorgang 
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FiguUl' 6-3: Plaatsgcbondcn risicocontourcn basisopstclling bij 14 meter" gculdoorgang 
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MANAGING RISK '@'*"i, 

6.1.2 Plaatsgcbonden risico voor opstclling met switchtank pCI' gCllldiepte 

Onderstaandc risicocontouren geven het plaatsgebonden risico weer VOOI' de situatie waarin de 
terminal volledig in gebruik is, waarbij cr 36 tanks (de geie, rode Cll lichtblauwe) in de Kl staan 
en 10 tanks (de donkerblauwc) in de K3 maar er gebruik wordt gemaakt van een switchtank bij 
rcspectievelijk een geuldieptc van 10,5, 12 en 14 meter. 
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Figuur 6-4: Plaatsgcbolldcn risicocontouren switchopstclling bij 10,5 meter gellidoorgang 

In vergelijking met de basisinde1ing verandert de 10-5 risicocontour enigszins: aan de linkerkant 
van de terminal komt Itij iets meer naar binnen wat logisch is omdat er een tank minder in de K I 
staat (en hel risieo van de 1(3 tank is te verwaarlozen). Aan de rechter kant neemt de 10-5 contour 
icts toe wat cvcncens te verklaren is door de extra aanwezighcid van ccn tank met Kl. De 10-5 

blij ft cchter aan de oostzijde binnen de teneingrens liggen. De conclusies met betrekking tot de 
plaatsgebondcn risicocontourcn zoals gepresentcerd in paragraaf 6.1.1 blijven dan oak van kracht 
voor de situatic waarin gebruik wordt gcmaaJ...'1 van een switchtank. 
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Figuur 6-5: Plnatsgcbondcn risicocontouren switcbopstelling bij 12 meter gculdoorgang 
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Figuur 6-6: Plaatsgebondcn risicocontouren switchopstelling bij 14 meter geuldoorgang 
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6.2 Grocpsrisico 

Het groepsrisico (OR) is de kuns per jaar dat cen groep WID ecn bepaalde grootte dodelijk 
slachtoffer wordt van een ongeval. Ilet GR wordt vastgeIegd in een zogenaamde F(N)-curvc en is 
atllankel~jk van de bevolkingsverdeling in de omgeving van het bedrijf. Tn cell F(N)-curve staat 
op de verticale as de kans weergegcvcn dat meer dan N sIachtoffers ten gcvolge van bet 
bcsehouwde scenario komcn te overlijdcll. Deze kans wortit uitgedrukt in de eenhcid 'pcr jaar'. 
Op de horizontale as stant het nantal slachtoffcl's weergegeven. 
Dc orienterencle normwaardc voor het OR is de reehte lijn gevormd door t\vce punten van de 
granek Ji'equentie vs. aantal slachtolfers. Dcze punten zijn 10.5 per jaar (een op de 100.000 per 
jaar) voor 10 slachto[1"ers, 10-7 

pCI' jam (een op de 10.000.000 per jaar) voor 1 DO slachto1Te1's 
(brlllne lijn). 

Het grocpsrisico is niet voor c1kc vaardieple uitgerckcnd daar de verschillen vcrwaarloosbaar zijn 
tussen de scenario's, zoals blijkt uit de PR-contouren 

In ollderstaande figuur wordt het grocpsrisico weergegeven voor de sitllatie van de Eemshavcn 
terminal in de tockol1lst. Naast deze berekening is cr ook een berekenillg gcmaakt voor de situatic 
dat er gccn vcrdere ontwikkeling, dan de huidig bekende ontwikkelingen, plaatsvindt ten noorden 
en oosten van de Vopak Terminal. I-let groeprisico van deze situatic is wccrgegeven in figuur 6-8. 

Siudy Folder: Emma rev4 GR 
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Figuur 6-7: Gl'ocpsl'isico voo .. dc Ecmshavcn terminal worst case tockomst 
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Er kan gecondudeerd worden dat cr maximaal 60 slachtoffers te venvachten zijn bij ccn kans van 
3* IO-H. 
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Study Folrl.~ Emma r.y·1 GR 
Aud~ No: 1944093 
Risk Cut-off: !.OOOOIJJ'e-D09 
IAygeYear 

- GR zander ontWlkkQllng~ 
- Otienterende waarde 

lVIANAGING RISK 

Number or Fatalilies (N) 

Figuur 6-8: Grocpsl'isico voor de Ecmshavcn terminal huidigc ontwild{clingcn 
Er ka11 geconc1udeerd worden d8t er maxima81 25 slachtoffers te verwaehten zijn bij een kans van 
1 * 1 0-8

• 

In figuur 6-7 en 6-8 is tcvcns de oricntcrcndc waardc tc zien zoals die is ol11sehrevcn in het BEVI. 
Zoals te zien is bJijft het groepsrisico, zeUs in de meest conservatievc berekening, onder de 
orienlerende waarde. 
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6.3 Risico ranldng 
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Een risico ranking gccft inzicht in welke scenario's het risico vcraorzaken op een bepaaldc 
laeatie. Rondom hel tcmkenpark wordt het risica enkel veroorzaakt door de J( 1 tanks waarbij de 
dichtstbijzijndc tanks de grootste risicobijdrage hcbbcn. £3ij de steiger wordt het risico 
hoofdzakelijk veroorzaakt door het t:1len van de laadannen. 

6.4 Effectafstanden 

In label 7.2 zijn de cflcctafstandcn van de worst case scenario ' s (grootstc uitstroming) 
weergegeven. Ueze effectafstanden bepalen het invloedsgebied van de VOPAK imichting. In het 
invloedsgebied moeten de populalies meegenomen worden VOOl' het bepalen van het groepsrisico. 
Bij vcrgclijking van de etIectafstanden met de al meegcnomen populaties (zic hoofdstuk 5) blijkt 
dat reeds aile relcvante populatics zijn meegenomen. 

G T ao!!1 -I: IUfcct!l lst:1I1dclI van C rCll rCscJl lallcvc scenano's 
Scenario stof Totale Uitstroom Effect Weertype I Effectafstand 

uitstroom duur [5] Wind·snelheid (1 % letaliteit) 
(m3

] [m] 
Instantaan falen (K1) 60000 1 

Plasbrand 
o 5,0 138 

60.000 ml Hexaan F 1,5 123 
opslagtank 

Wolkbrand 
o 5,0 224 
F 1,5 396 

Fakkel 
D 5,0 -
F 1 5 . 

10 minuten (K1) 60000 600 Plasbrand D 5.0 167 
uitstroom 60.000 m3 Hexaan F 1,5 151 
opslaglank Wolkbrand D 5.0 470 

F 1 5 1027 
Fakkel D50 327 

F 1,5 391 

DNV Reg No: 121 t}VSH-S 
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7 CONCLUSIE 

II 
MANAGING RISK .. 

Koninklijke Vopak N.Y. (verdeI' te noemen Vopak) is voornemens een nieuwe op- en oversiag 
terminal te realiseren in de Ecmshaven boven Groningen. Op de terminal zullen zowcl ruwe olie 
(K1; ruwe olie) ais clear (Kl en K3; benzine (gasoline), gasolie of diesel (gasoil)) producten 
worden opgeslagen. De terminal zal uitcindelijk uit 46 tanks met cen totale capaciteit van 
2.760.000 m3 bestaan. Yoorliggendc QRA wordt voor de vergunningaanvraag uitgevoerd. 

Uit de kwantitaticve risicoanalysc worden de volgendc resultatcn vcrkregen voor wat betrcft het 
plaatsgebondcn risico. 

• Dc 10,5 plaatsgebonden risicocontour ligt in aile drie de optics binncn of net buiten de 
terreingrens. Binnen de contour zijn geen kwetsbarc of beperkt kwetsbare objecten aanwczig. 

• De 10'6 plaalsgebonden contour ligt op ongeveer 250 meter buitcll de tcrreingrens. Binnen de 
10,(i contour bevindcn zich geen kwetsbare of beperkt kwetsbarc objecten. Bij de 
aanlegsteiger valt de 10-6 aileen tcn nom'den over de kaderand heen. 

• De 10'7 en lO,R plaatsgcbonden risicocontouren Iiggen op respectievclijk 400/450 meter en 
450/500 meter buiten de terminal. 

• Dc gculdiepte (welke dired invloecl heeft op de groottc van de schepen) en dus het aal1tal 
schepen heen een verwaarloosbarc invloed op de Oll1vang van de contouren rond de 
aanlegsteiger. 

Yoor het groepsrisico geldt dat dezc ruim onder de orienterende waarde blij rt zoals die in het 
BEYI is gedeiinieerd. 

DNV Reg No: 1219V8H,X 
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8 RUIMTELIJKE ORDENINGIBESTEMMINGSPLAN 

In verband mel de ruimtelijke ordening in de Eemshaven heeft de Provincie verzocht het totale 
gcbied weer te geven dat onder de risicocontouren van Vopak kan vallen, ongcacht welke tank 
(switch of normaal opstclling) nu in service is. Om dit gcbied inzichlelijk te maken is el' voor 
gekozen de contourcn tc berekenen met 37 tanks in Kl-scrvice, de nonnale opsteliing plus de 
switch-tank. Er zijn slechts 36 tanks in de K.l-service. 

De 37-tanksvariant is \liet wat er in de vergllIming en MER beschreven wordt, noch wordt deze 
variant operationeeiuitgevocrd en wordt derhalve oak niet aangevraagd. Dc berekening is slechts 
voor de Provincie inzake hel lokale bestemmingsplan Ecmshaven en om het totale gcbied 
inzichtelijk te maken waarover de risicocontouren kunnen liggen. 

- - ----:---.r:.- ; ",., .. ~ ", .... '. , 

~ -----

Figuur 8-1: Extra bcrckcning VOOI" Provincic 
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1 Inleiding milieurisicoanalyse 

Deze milieurisicoanalyse (MRA) is opgesteld voor Vopak Terminal Eemshaven (hierna Vopak). Een uitgebreide 

procesbeschrijving is opgenomen in het veiligheidsrapport en de WvoiWm/MER-aanvraag. De inrichting van 

Vopak dient als opslagterminal van Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3 producten. De activiteiten van Vopak bestaan 

uit op- en overslag van hoofdzakelijk crude (ruwe aardolie) , vloeibaar olieproduct met een vlampunt minder dan 

21°C en gasolie, vloeibare olieproducten met een vlampunt hoger dan 55 °C en lager dan 100°C. Naast deze 

stoff en is tevens de opslag van kerosine/jetfuel, benzine(componenten), (bio)brandstof en de opslag van 

vloeibare aardolieproducten met een vlampunt hoger dan 21°C en lager dan 100 °C mogelijk. 

In bijlage 2 "stofeigenschappen" van de MRA, zijn de stoffen die aanwezig zijn binnen de bedrijfsvoering 

opgenomen. In bijlage 3 "rioleringstekening" van de MRA, is een plattegrond en rioleringstekening van de locatie 

opgenomen. 

Vopak ontplooit de volgende activiteiten: 

• Bulkopslag; 
• Tankauto verlading (vacuOmtrucks voor slobtanks, drainputten, condens opvangen via drainage 

systeem, afwateringssyteem); 

• Scheepsverlading; 

• Leidingtransport; 

Door een ongewenst voorval op het terrein van Vopak kan milieuverontreiniging plaatsvinden. Hierbij valt te 

denken aan lekkages van vloeistoffen en dampen naar water, bodem en lucht. In dit rapport wordt een 

beschrijving gegeven van de milieurisico's ten gevolge van ongewenste voorvallen. 

In hoofdstuk 2 worden deze milieurisico's voor de verschillende compartimenten (lucht, bodem en water) nader 

toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens aangegeven welke maatregelen (stand der techniek) per activiteit 

getroffen zijn om de kans op, en de gevolgen van, ongevallen met water- , lucht - en/of bodemverontreiniging, te 

beperken. 

De uitvoering en resultaten van de MRA subselectie voor ontvangende watersystemen, zijn beschreven in 

hoofdstuk 4. Voor een aantal geselecteerde stoffen is met behulp van Proteus een milieurisicoberekening 

uitgevoerd, welke beschreven is in hoofdstuk 5. 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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2 8eschrijving milieurisico's compartimenten 
2.1 Lucht 

2.1.1 Direct / indirect vrijkomen 

Bij een ongewenste gebeurtenis kunnen direct of indirect stoffen vrijkomen in de atmosfeer. Bij direct vrijkomen 

stroomt de stof door de breukopening in de vorm van damp of nevel rechtstreeks in de atmosfeer. Indirect 

vrijkomen treedt op bij het verdampen van een uitgestroomde vloeistof of bij brand, waarbij toxische 

verbrandingsproducten kunnen ontstaan. In de Wm-aanvraag is een gedetailleerde analyse opgenomen ten 

aanzien van emissie naar de lucht. 

2.1.2 Effecten brand 

Door een brand kunnen verbrandingsproducten ontstaan die door pluimstijging op stijgen en op een andere 

locatie neer kunnen slaan. Deze verbrandingsproducten veroorzaken mogelijk schadelijke gevolgen voor het 

milieu (vegetatie, dieren en mens). In bijlage 8 van de MRA is een toets opgenomen ten aanzien van de 

reikwijdte van de effecten en de eventuele gevolgen voor het milieu. 

2.2 Bodem 

Bij het vrijkomen van een milieuschadelijke vloeistof ten gevolge van een ongewenst voorval kan verontreiniging 

van de bodem en eventueel verontreiniging van het grondwater optreden. Gezien het feit dat de bij Vopak 

gebruikte vloeistoffen bij uitstroming een plas zullen vormen, kan bodem- en zelfs grondwaterverontreiniging in 

principe optreden. 

Op de locatie van Vopak is sprake van opslag van bodembedreigende stoffen, conform de NRB 2001. Bij de 

opslag en het gebruik van deze stoffen zijn/worden dusdanige maatregelen getroffen (zie o.a. paragraaf stand 

der techniek activiteiten en NRB onderzoek) dat een verwaarloosbaar risico naar de bodem ontstaat, conform 

klasse 1 , verwaarloosbaar milieurisico A. 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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2.3 Specifieke beschrijving van de risico's voor het oppervlaktewater 

2.3.1 Rioleringstelsel en afvalwater 

Het afvalwater van de inrichting bestaat uit afvalwater uit sanitair, douche en keuken, hemelwater en, ten tijde 

van brand, bluswater. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de afvalwaterstromen. 

label 1 Overzicht afwaterstromen 

Afvalwaterstroom Omschrijving Afvoer 

Sanitair afvalwater Toiletten, handwasbak, keuken en douches VacuOmtruck of mobiele 

sanitaire unit 

Hemelwater Schoon hemelwater Schoonwatersysteem 

Verontreinigd regenwater Erkend verwerker 

Bluswater OPQevanQen bluswater a.g.v. bestriidinQ calamiteit Nog te bepalen 

Per jaar wordt er 410.000 m3 niet-verontreinigd en 100 m3 verontreinigd hemelwater afgevoerd. Water afkomstig 

van tanktest is hierbij niet in beschouwing genomen (niet van toepassing gedurende gebruiksfase) . In de 

onderstaande paragrafen worden de afvalwaterstromen en de riolering nader omschreven. 

Sanitair afva/water 

Sanitair afvalwater wordt opgevangen in een verzamelput welke wordt geleegd door een vacuOmtruck. Het 

betreft water van een toilet en handwasbak in het bedieninggebouw. De steiger wordt voorzien van een mobiele 

sanitaire unit. 

Schoon heme/water 

Het hemelwater is in een gecontroleerde en een ongecontroleerde stroom te verdelen . De ongecontroleerde 

stroom gaat direct de grond in. Het betreft hemelwater dat in vrije gedeelten van de terminal valt. De 

gecontroleerde stroom valt in bund areas en in trenches. De bund areas worden vloeistofkerend uitgevoerd. Het 

schone hemelwater dat in deze areas valt wordt onder afschot naar een inspectieput gevoerd welke zich op het 

laagste punt van de bund bevindt. Het hemelwater wordt gecontroleerd via een afsluiter doorgelaten op het 

schoonwatersysteem. Dit gebeurt per bund area door een handmatige actie van een operator. Het 

schoonwatersysteem gaat verder naar een inspectieput voor het de terminal verlaat en geloosd wordt op de 

sloot. Het hemelwater wat in de trenches valt, stroomt onder afschot naar een laagste punt dat is aangesloten op 

het schoonwatersysteem. Alvorens dit hemelwater op de sloot geloosd wordt, gaat het eerst door een 

inspectieput welke is voorzien van een olie/water scheider. 

Potentiee/ verontreinigd heme/water 

Op plaatsen waar eventuele verontreiniging kan optreden wordt, door een omrand oppervlak met een 

afvoerputje, het potentieel verontreinigd hemelwater via een volgevuld riool afgevoerd. Dit systeem is als een 

soort kralenketting uitgevoerd tussen de omrande oppervlakjes met als verbindingsstreng de riolering . Het 

potentieel verontreinigd hemelwater wordt in een inspectieput opgevangen. Na contrale gaat het water verder in 

het schoonwatersysteem en als het hemelwater vervuild is wordt het in de vuilwateropslag opgevangen om 

vervolgens per as de terminal te verlaten. De riolering is volgevuld om eventuele brandoverslag te voorkomen. 

Doordat het riool continu vol met water staat zal de olie aan het omrande oppervlak blijven drijven. De olie kan 

hierdoor verwijderd worden alvorens het systeem verontreinigd zal worden. 
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Lekdetectie opslagtanks 

De opslagtanks hebben elk een eigen lekdetectie welk in een inspectieput uitmond. Hemelwater kan in dit 

detectiesysteem niet doordringen. 

Condens in opslagtanks 

Condenswater dat zich in de tank bevindt valt naar beneden en zal zich onder de opgeslagen vloeistof 

verzamelen. Door een separate drainageleiding wordt dit verontreinigd condenswater afgevangen en zal per as 

de terminal verlaten. 

Pompkamerlmanifold 

Hemelwater ter plaatse van de pompkamerimanifold wordt middels een dak schoon gehouden. In de 

pompkamerimanifold komt een afvoer voor lekkage. De vrijgekomen vloeistof wordt opgevangen in een put 

welke door een vacuOmtruck wordt geleegd. 

Bluswater 

In geval van brand wordt het bluswater opgevangen in de bund area of een pompkamerimanifold . Na een 

calamiteit zal Vopak bepalen hoe het bluswater afgevoerd wordt. Tot die tijd blijft het bluswater in de bund area 

of pompkamerimanifold. 

In het onderstaande figuur is een globale afstroomroute weegegeven : 

... e-o~reinigd 

L .. _Yr •• jlor HW Yen op<laglank I 
L..-_____ -' 

I Condenswalor oil opslaglsnk r- .. - .! 

Bund area mel 
5 of 6 opslaglanks 

s(\'OOrriool HW binrum burd van 
(ankdaken en lrenchos - - - -schoon water' - - -

HW bu~en build. (wcgen 
vemordingon ~ d ) 

S.nl ni1 ""'DfYl'" I---'Q~~~~:~.------l 
L-_____ ~ ~----r_--~ 

Figuur 1 Globaal overzicht afstroom routes 
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In de onderstaande figuren zijn detail weergaven opgenomen ten aanzien van de afwatering van sanitair 

afvalwater, straat, de tankput (schoon hemelwater en potentieel verontreinigd hemelwater). vingerpier en 

leidingtransport. 

Figuur 2 Grafische weergave afstroomroute sanitair afvalwater 

Figuur 3 Grafische weergave afstroomroute weg 

Figuur 4 Grafische weergave afstroomroute bunds opslagtanks 

I \~ ('3( ' { I 

it ''=:-_ ~"1 _ 

/( , 
"" 

Figuur 5 Grafische weergave afstroomroute bedieningsdek van de vingerpier 
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0000 

Zeedijk 

Figuur 6 Grafische weergave afstroomroute bovengrondse leidingen buiten bund 

f 

In het rapport 38059.10 -1111002 "Schema's diverse afwateringen en berekening afvoeren" is een uitgebreide 

beschrijving van het rioleringstelsel opgenomen. 

2.3.2 Onvoorziene lozing en voorzieningen 

Ten aanzien van mogelijk onvoorziene lozingen heeft Vopak verschillende opvangvoorzieningen getroffen. In de 

onderstaande tabel is een overzicht van de opvangvoorzieningen weergegeven. 

label 2 Opvang voorzieningen per locatie 

Locatie Voorzlenlngen en afstroomroute 

Opslag bulk Vrijgekomen olie wordt opgevangen in de tankput. Via horizontale drainage komt een spill terecht in de 

vloeistoffen controleput van de bund, welke wordt geleegd door een vacuumtruck ingeval van vervuiling. Identificatie 

van schoon hemelwater word! de tankput leeggepompt naar het hemelwater riool dat via een 2" inspectie 

put en een Slip Olie Water afscheider loost op de nabijgelegen sloot. De bunds zijn niet voorzien van een 

doorstroomafsluiter of bufferafsluiter. Bij het falen van de bund van de tanks kan middels het afsluiten van 

de rio Ie ring eveneens opvang gecreeerd worden op de bedrijfslocatie door de aanwezigheid van de 

zeedHk. Indien deze maalregelen raJen kan mogeliik afstroming plaats vinden op de nabii geregen sloat. 

Leidingtransport Bij breuk van de leiding kan afstroming plaats vinden naar een bund of de opvang tussen de weg en de 

zeedijk. Indien deze maatregelen falen kan mogelijk afstroming plaats vinden op de nabij gelegen sloot. 

Voor het leidingtransport Is deze afstroom route niet aannemelijk, echter uit het oogpunt van worstcase 

benadering als zodanig beschouwd. 

Scheepsverlading Afstroomroute naar de Eems 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



II 
TEBODIN 
Consul tants & Engineers 

Tebodln Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312241 

Revlsle: C 

Qalum: 22 juni 2009 

Paglna: 11 van 38 

2.3.3 LQzingspaden bij ongewenste uitstroming 

Bij ongewenste uitstroming (calamiteit) zal de vrijgekomen vloeistof in eersle instantie terechtkomen op het 

vloeroppervlak onder of naast de installatie/opslag. Indien geen adequate inspectie plaatsvindt bij de bund, of 

wanneer de vloeistof buiten de omwalling terecht komt, kan het via de tweede inspectieput (de inspectieput is 

voorzien van een olie/water scheider) afstromen naar de sloot. In geval van calamiteit kan de riolering/s/oten 

worden afgesloten waardoor een secundaire opvang plaats kan vinden binnen het bedrijfsterrein door 

aanwezigheid van de zeedijk. 

Een eventuele ongewenste. uitstroming (calamiteit) bij de scheepsverlading zal afstromen op de Eemshaven. 

Beide afstroom routes zijn dan ook nader beschouwd in de Proteus analyse. 

MilieurislcoanaJyse Vopak Terminal Eemshaven B. V. 
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3 Beschrijving van de stand der veiligheidstechniek activiteiten 

Hieronder worden de beiangrijkste voorzieningen en maatregeien opgesomd die zijn getroffen om verontreiniging 

ten gevoige van incidenteei vrijkomen van stof te voorkomen of te beperken. 

3.1 Aigemene procedures stand der veiligheidstechniek 

label 3 loetsing algemene procedure aan stand der veiligheidstechniek 

Criterium m.b.1. Opmerklngltoelichtlng Voldoet I 
procedure/activiteit aan svr1 
Calamiteitenplan Vopak beschikt over een bedriifsnoodplan. Ja 

Systeem voor vroegtijdige Vopak beschikt over system en voar vroegtijdige herkenning van onvoorziene gebeurtenissen. Ja 

herkenning van Na afloop van een calamiteit wordt de gehele gang van zaken random het ontstaan en de 

onvoorziene bestrijding van de calamiteit geevalueerd. 

gebeurtenissen; evaluatie 

van calamiteiten 

Systeem voor het Vopak heeft protocollen opgesteld voor het informeren van belanghebbenden (o.a. bevoegd Ja 

informeren van gezag en buurtbedrijven). 

belanghebbenden. 

Werkvoorschriften De werkvoorschriften voor regulieren en afwijkende situaties zijn vastge/egd in het Ja 

veiligheidbeheerssysteem. 

Oefeningen Oefeningen vinden regelmatig plaats. Ja 

Fail safe antwerp Zie HAZOP en P&ID t.a.v. fail safe posities. Ja 

Register met relevante Vopak beschikt over een register met relevante informatie over binnen de inrichting Ja 

informatie van aanwezige aanwezige stoffen. 

stoften 

Procedures voor het Vopak heeft een procedure opgesteld voor het verwerken en opslaan van afvalwater. Ja 

verwerken en opslaan van 

alvalwater 

Wijzigingen aan Wijzigingen aan installaties vinden plaats aan de hand van door Vopak opgestelde, Ja 

installaties vinden plaats eenduidige, procedures. 

aan de hand van 

eenduidige procedures 

, SVT = stand der veiligheidstechniek 
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3.2 Aigemene technische voorzieningen 

label 4 loetsing algemene technische voorzieningen aan de stand der veiligheidstechniek 

Procedure/actlviteit Beschrijvlng 

Koelwatervoorziening nvt 

EnergievoorzieninQ De energievoorzieninqen voor de inrichtinq van Vopak worden onttrokken aan het ClQ.enbare net, 

Bluswatervoorziening Voor de bestriiding van een calamiteit is voldoende bluswater aanwezig. 

Opvang bluswater Binnen de inrichting zijn voorzieningen voor de opvang van bluswater aanwezig. 

Rioolsysteem in en ter De inrichting beschikt voor een rioolsysteem inclusief inspeclieputten. 

plaatse van opslag en 

I productielocaties 

Rioolsysteem wegen Niet aanwezig . 

Waarschuwill9ssysteem Vopak beschikt over waarschuwingssystemen. 

Uilschakelen proces De processen zijn niet van buitenaf uit te schakelen. 

van buitenaf 

Verkeerstechnische -
situatie & 

toegankelijkheid 

Afsluiling terrein Het gehele terrein is omheind. Het is niet mogelijk voor ongeautoriseerde bezoekers het terrein 

Ie belreden. 

3.3 Bulk overslag van en naar een schip 

Aigemeen 

Voldoet 

aan SVT 

nvt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

nvt 

Ja 

Ja 

ja 

Ja 

• De verlading vindt plaats in aanwezigheid van personeel met een deskundige opleiding/training en 

kwalificatie. De verlading is middels een noodstopschakelaar in geval van een calamiteit te stoppen. 

• De overslag geschiedt lekvrij. 

• De aansluitpunten zijn voorzien van labels. 

Bouwkundige aspecten 
• Laden en lossen wordt gedaan middels laadarmen. 

• Losvoorzieningen worden beschermd zodat ze tijdens gebruik niet worden beschadigd. 

• Er zijn voorzieningen voorhanden om eventueel gelekUgemorst product op te ruimen . 

• Bij de overslagplaats zijn brandblusmiddelen aanwezig . 

• De overslaglocatie is voorzien van verlichting . 

Voorzieningen 

• De losinstallatie is geaard. 

• De dampruimte van het schip is aangesloten op een dampverwerkingunit (niet verplicht voor 

zeeschepen, wei voorzien) 

• Bij het vullen van zeeschepen met crude worden de vrijgekomen dampen afgevangen in een DVI. 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B. V. 
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• De stalen losarmen zijn ontworpen voor een druk van 10 barg. 

• Losarmen worden voor gebruik visueel ge"inspecteerd. 

• De verladingen zijn voorzien van een blindflens indien zij niet gebruikt worden. 

• In het ontwerp voor de jetty is voorzien dat een oil boom moet komen van ongeveer 300 mtr waarmee 

de Juliana (insteek)haven volledig kan worden afgesloten in geval van een ongewenste lozing. 2 

3.4 Bulk overslag van en naar een transporteenheid (vacuumtrucks) 

Aigemeen 
• De overslagplaats wordt aileen voor overslag gebruikt. Doorgaand transport kan geen gebruik maken 

van deze locatie. 

• Er is continu toezicht. In geval van een onvoorzien voorval kan het voertuig worden verplaatst teneinde 

de gevolgen te minimaliseren. 

• Er zijn voorzieningen en procedures om eventueel gelektlgemorst product zo spoedig mogelijk op te 

ruimen. 

• In het calamiteitenplan zijn procedures opgenomen die specifiek zijn toegesneden op 

verladingsactiviteiten. 

Bouwkundige aspecten 

• De overslagplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer welke onder afschot ligt. Het hemelwater 

en gemorst product worden opgevangen in een opvangbak/inspectieput. 

Voorzieningen 
• Onder elke flensverbinding is een kleine opvang gecreeerd zodat druppels kunnen worden opgevangen. 

Dit is met name van belang bij manifolds 

• Op de verlaadplaats zijn adequate brandblusmiddelen operationeel aanwezig. 

3.5 Opslag in tanks (Klasse 1, Klasse 2 opslagtanks en slobtanks) 

Conform [1] Opslag in houders. 

Aigemeen 
• Het vullen de houders vindt plaats na positieve identificatie van de vloeistof. 

• Het vloeistofniveau in de tanks wordt bewaakt. Bij afwijkingen vindt alarmering plaats en wordt volgens 

een vaste procedure ingegrepen. 

• De aanwezige afsluiters van de tankput zijn normaliter gesloten. 

• Er is een eenduidige procedure voor het drainen van de tankput. 

• Het opslaggebied wordt ge"inspecteerd op lekkage en de algehele conditie van tanks en randapparatuur. 

2 Het is nog niet bekend of de oil boom pool van GSP hiervoor wordt toegepast of een oil boom in vaste opsteliing welke halverwege 

de insteekhaven ligt. 
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Bouwkundige aspecten 
• Er is per installatie, of een deel daarvan, een vloeistofdichte containment met afloop naar een 

verzamelsysteem. De opgevangen vloeistoffen ondergaan vervolgens een adequate behandeling. 

• Om overslag van brand te voorkomen is voldoende afstand tussen diverse onderdelen van de inrichting 

aanwezig. 

Voorzieningen 
• Lekkage van pompen wordt gedetecteerd en opgevangen. 

• Monsternamesystemen zijn lekvrij uitgevoerd. 

• Er zijn interlocksystemen aanwezig om gevaarlijke situaties bij oplijnen uit te schakelen . 

3.6 Leidingtransport 

Aigemeen 
• Op regelmatige afstanden zijn afsluiters geplaatst. 

• Leidingen zijn daar waar mogelijk gelast. 

• Leidingen worden regelmatig visueel ge"inspecteerd. 

• Er kunnen geen ontoelaatbare spanningen op de leidingen komen te staan . 

• De leidingen zijn gemarkeerd voor welke stof ze worden gebruikt. 

Ondergrondse leidingen 
• Aile ondergrondse leidingen zijn weergegeven op een kaart die regelmatig wordt bijgehouden. 

• De ondergrondse leidingen worden bovengronds aangegeven. 

• De leidingen liggen voldoende diep (minimaal 0,8 m) en zijn voorzien van kathodische bescherming . 

• De leidingen kunnen met behulp van een pig gereinigd worden. 

Bovengrondse leidingen 
• Op maaiveld (de maximale vrije ruimte tussen leiding en maaiveld bedraagt 0,5 m) 

• De leidingen liggen in leidinggoten en zijn voldoende ondersteund. 

• De leidinggoot is gecompartimenteerd, zo mogelijk iedere 150 meter. 

• De afvoer van hemelwater vindt plaats conform de opslag in tanks. 

• Bij wegkruisingen gaan de leidingen onder de weg door. 

3.7 Verwerking afvalwater (Inspectieput / olieslibafvanger) 

Aigemeen 
• De zuiveringstechnische voorzieningen worden bediend en onderhouden door adequaat opgeleid 

personeel. 

• De technische voorzieningen voor de zuivering zijn bestemd voor de aangevoerde stoffen en zijn op de 

daarvoor bestemde wijze gebruikt. Daarnaast worden de voorzieningen zo veel en zo vaak als nodig is 

onderhouden. 

• De kwaliteit van het effluent van de zuiveringstechnische voorziening wordt bewaakt. In geval van een 

ontoelaatbare afwijking wordt ingegrepen volgens vaststaande procedures. 

• De achtergehouden stoffen worden zo vaak als nodig uit de voorziening verwijderd en daarna op de 

juiste wijze opgeslagen en verwerkt. 

• De voorzieningen zijn zodanig geplaatst dat bij een calamiteit geen directe afstroming kan plaatsvinden. 
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4 Subselectie milieurisicoanalyse 

4.1 Inleiding subselectie 

Bij Vopak komen stoffen voor met mogelijk watervervuilende en/of aquatoxische eigenschappen. Een 

voorselectie van de stoffen, die mogelijk in deze milieuparagraaf beschouwd moeten worden, kan worden 

gedaan volgens de selectiemethodiek zoals beschreven in "De selectie van activiteiten binnen inrichtingen t.b.v. 

het uitvoeren van studie naar risico's van onvoorziene lozingen" [2]. 

De uitvoering en resultaten van de MRA selectie zijn beschreven deze paragraaf. Voor de aangewezen 

installatieonderdelen zal een kwantitatieve milieurisico analyse worden uitgevoerd met behulp van Proteus II 

(paragraaf 5). 

4.2 De selectie van activiteiten 

4.2.1 Methodiek 

De selectie van activiteiten binnen de inrichting die in de MRA moeten worden beschouwd, is gebaseerd op het 

bestaande selectiesysteem voor externe veiligheidsrapportages, welke gegeven is in "De selectie van activiteiten 

binnen inrichtingen t.b.v. het uitvoeren van studie naar risico's van onvoorziene lozingen" [2]. In dit rapport is 

tevens een voorstel gemaakt voor een uitbreiding van het bestaande selectiesysteem. Deze uitbreiding gaat in 

op de effecten van zuurstofdepletie, de vorming van drijflagen op aquatische ecosystemen en op de effecten van 

overbelasting en inhibitie van communale rioolwaterzuiveringsinstallaties. Voor de toepassing van het uitgebreide 

selectiesysteem moeten aanvullende stofeigenschappen (inhibitie concentratie, Biologisch Zuurstofverbruik) 

bekend zijn. 

Maatgevend voor de selectie is de hoeveelheid en de aard van de stoffen die bij Vopak aanwezig kunnen zijn. In 

het selectiesysteem wordt de aanwezige hoeveelheid van een stof vergeleken met vastgestelde drempelwaarde 

(selectie grenswaarde). De eerste selectie-grenswaarde he eft betrekking op de totale aanwezige hoeveelheid 

van een waterbezwaarlijke stof. 

Voor stoffen die in de eerste selectiestap geselecteerd zijn, is een tweede selectiestap uitgevoerd. De tweede

selectie-grenswaarde heeft betrekking op het in een keer vrijkomen van aquatoxische stof uit een installatie

onderdeel of opslag. Indien uit een installatie-onderdeel of opslag een grotere hoeveelheid dan deze 

grenswaarde kan vrijkomen, moet voor deze stof het milieurisico voor de sloat of de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie kwantitatief worden bepaald. 
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4.2.2 Drempelwaarden lozing sloot 

De grenswaarden voor lozingen op oppervlaktewater worden bepaald door acute toxiciteit, biologisch 

zuurstofverbruik (BZV) en de mogelijkheid op vorming van drijflagen. Daarnaast wordt een weegfactor toegekend 

aan de drempelwaarden. Deze weegfactor is afhankelijk van de grootte van het ontvangende oppervlaktewater. 

In het rapport "Beschrijving van de methode voor de selectie van activiteiten binnen inrichtingen ten behoeve van 

het uitvoeren van studie naar de risico's van onvoorziene lozingen" is bepaald dat voor lozingen op de 

eemshaven een weegfactor van 10 moet worden aangehouden. Voor een lozing op de sloot moet een 

weegfactor van 1.000 worden aangehouden. In de subselectie wordt enkel de weegfactor van de Eemshaven 

toegepast. Indien een insluitsysteem eventueel niet geselecteerd zou zijn wordt additioneel getoetst aan de 

weegfactor van een sloot. In Tabel 5 en Tabel 6 worden de grenswaarden voor de eerste en de tweede selectie 

voor de Eemshaven gegeven als functie van potentiele verontreiniging . In Tabel 7 en 8 worden de grenswaarden 

voor de eerste en de tweede selectie voor de sloot gegeven als functie van potentiele verontreiniging. 

label 5: Drempelwaarden eerste selectie voor Eemshaven 

Effectparameter 

Acute toxicitelt Zuurstofdepletie Drijflaagvorming Drempelwaarde 

[kg) 

R50 BZV>1 ,5 1.000 

R51 0,15<BZV<1.5 10.000 

R52 BZV<0,15 p<1.000 kgtm3 en 100.000 

oplosbaarheid 

< 100 mgt l 

1 00<LC50< 1 .000 1.000.000 

R53 10.000.000 

label 6: Drempelwaarden tweede selectie voor Eemshaven 

Effectparameter 

Acute toxiciteit Zuurstofdepletie Drijflaagvorming Drempelwaarde 

[kg] 

R50 BZV>1 ,5 100 

R51 0,15<BZV<1.5 1.000 

R52 BZV<O,1S p<1.000 kgtm3 en 10.000 

oplosbaarheid 

<100 mgtl 

100<LCSO<1.000 100.000 

RS3 1.000.000 

Toe lichting: 

RSO: zeer toxisch voor waterorganismen (E(L)C50 < 1 mgtl) 

R51 : 

R52 : 

R53: 

toxisch voor waterorganismen (1 < E(L)C50 < 10 mgtl) 

schadelijk voor waterorganismen (10 < E(L)C50 < 100 mgtl) 

kan langere termijneffecten veroorzaken in het aquatisch milieu 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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1.000.000 

Drempelwaarde 

Eemshaven [kg] 

10 

100 

1.000 

10.000 

100.000 



II 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Tebodin Netherlands B.V. 

Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312241 

Revisie: C 

Datum: 22 juni 2009 

Pagina: 18 van 38 

Tabel 7: Drempelwaarden eerste selectie voor sloot 

Effectparameter 

Acute toxicltelt Zuurstofdepletie Drijflaagvorming Drempelwaarde 

[kg] 

R50 BZV>1,5 1.000 

R51 0.15<BZV<15 10.000 

R52 BZV<0,15 p<1 .000 kg/m3 en 100.000 

aplasbaarheid 

< 100 mQ/1 

100<LC50<1 .000 1.000.000 

R53 10.000.000 

Tabel 8: Drempelwaarden tweede selectie voor sloot 

Effectparameter 

Acute toxiciteit 

RSO 

RS1 

RS2 

100<LCSO<1 .000 

RS3 

Taelichting: 

RSO: 

RS1: 

RS2: 

RS3: 

Zuurstofdepletie Drijflaagvorming Drempelwaarde 

[kg] 

BZV>1.S 100 

0.1S<BZV<1.S 1.000 

BZV<0,1S p<1.000 kg/m3 en 10.000 

aplasbaarheid 

<100 mg/I 

100.000 

1.000.000 

zeer taxisch vaar waterorganismen (E(L)CSO < 1 mg/l) 

taxisch voar waterarganismen (1 < E(L)CSO < 10 mg/l) 

schadelijk voar waterarganismen (10 < E(L)C50 < 100 mg/l) 

kan langere termijneffecten veraarzaken in het aquatisch milieu 

Milieurisicoanalyse Vopak Tenninal Eemshaven B.V. 
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sloot [kg] 

1 

10 
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4.2.3 Eerste selectiestap lozing Eemshaven & sloot 

In de onderstaande tabel is de eerste selectiestap weergegeven t.a.v. de drempelwaarde benoemd in de vorige 

paragraaf. Hierbij is uitgegaan van de drempelwaarde van de Eemshaven. Toetsing aan de drempelwaarden van 

een sloot levert hetzelfde resultaat. 

Tabel 9: Eerste selectiestap lozing Eemshaven & sloot 

Stof 
Maximale 

Parameter Drempelwaardellig13 Selectie~etal 

hoeveel-
Toxi- BZV Drijf- Toxi- BZV Drijf- Toxi- BZV Drijf-

heid [kg] 
citelt [gO:Jg4

] laag cltelt Isag citelt Isag 

Gasoil/diesel X 60.000 R51/5 -/- ja 1.000 -/- 10.000 >1 -/- >1 

3 

Crude oil X 60.000 -1- -1- ja -1- -/- 10.000 ·1· ·1· >1 

Jetfuel A-1 X 60.000 >Smgl ·1· ja 1.000 ·1- 10.000 >1 ·1- >1 

I 

Gasoline X 60.000 R51/5 -1- ja 1.000 -I· 10.000 >1 ·1· >1 

3 

Siobtank 100 ·1· -/- -I- 1.000 -/- 10.000 <1 -1- <1 

(water+olie) 

·1· = onbekend of niet van toepassing 

Uit de eerste selectiestap blijkt dat de slobtank niet beschouwd hoeft te worden in de tweede selectiestap. De 

andere stoffen dienen wei beschouwd te worden. 

3 Op basis van weegfactor Eemshaven 

4 Het biochemisch zuurstofverbruik van de geloosde verontreiniging (in g02/g) 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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4.2.4 Tweede selectiestap lozing Eemshaven 

In de onderstaande tabel is de tweede selectiestap weergegeven t.a.v. de drempelwaarde benoemd in paragraaf 

4.2.2. Hierbij is een vereenvoudiging toegepast door niet aile combinaties van stoffen en insluitsystemen te 

beschouwen maar enkel de insluitsystemen te beschouwen met de zwaarste drempels uit de eerste selectie, 

gecorrigeerd voor de tweede selectie met 10%. Hierbij is uitgegaan van de drempelwaarde van de Eemshaven. 

Toetsing aan de drempelwaarden van een sloot levert hetzelfde resultaat. 

Tabell0: Tweede selectiestap lozing Eemshaven en sloot 

Insluitsysteem 
Maximale 

Parameter Drempelwaarde [kg] Selectlegetal 

hoeveel- Toxi- BZY Drijf- Toxl- BZY Drijf- Toxl- BZY Drijf-

heid [kg] cltelt [gO:z/g] laag citelt laag citelt laag 

Tank 1 60.000 R511 -1- Ja 100 -1- 1.000 >1 -1- >1 

53 

Scheeps- 100.000 R511 -I- Ja 100 -1- 1.000 >1 -1- >1 

verlading 53 

Leiding > 1.000 R511 -1- Ja 100 -1- 1.000 >1 -1- >1 

transport 53 

-1- = onbekend of niet van toepassing 

Voor de in tabel Tabel 10: Tweede selectiestap lozing Eemshaven geselecteerde insluitsystemen moet een 

kwantitatieve milieurisicoanalyse worden uitgevoerd met behulp van Proteus. 

4.2.5 Resultaat subselectie 

Voor de in de vorige paragraaf geselecteerde insluitsystemen moet een kwantitatieve milieurisicoanalyse worden 

uitgevoerd met behulp van Proteus. In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe deze insluitsystemen en activiteiten zijr 

gemodelleerd. Gezien de gegenereerde resultaten, ontbrekende gegevens van stoffen en vereenvoudiging voor 

de modellering, is een worst-case mode lie ring gedaan met behulp van voorbeeldstoffen. In de onderstaande 

tabel wordt een toelichting gegeven. 

Tabel 11 Overzicht geselecteerde stoffen en bijbehorende voorbeeldstof 

Stof Yoorbeeldstof LC50 IC50 BZY Dlchtheid Oplosbaarheid 

(vis) (alg) 

[mgll] [mg/l] [g02/g] [kg/m3J [kg/m3
] 

Diesel P-xyleen B.B 3.2 2,35 900 Volledig (worst-case aanname) 

Crude oil P-xyleen B.B 3,2 2,35 900 Volledig (worst-case aanname) 

Jet-fuel A1 P-xyleen B,B 3,2 2,35 900 Volledig (worst-case aanname) 

Gasoline P-xyleen 00 "" 2135 900 Volledig (worst-case aannalne) V ,IV "','" 

Met behulp van deze stoffen worden de installaties/activiteiten (bulkopslag, verlading en leidingtransport) zoals 

weergegeven in bijlage 4 gemodelleerd. 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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5 Milieurisicoanalyse met Proteus 

5.1 Inleiding 

De kwantificering van de milieurisico's is uitgevoerd met het computerprogramma 'Proteus' . Met Proteus kunnen 

milieurisico's als gevolg van onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater worden bepaald. Proteus is 

gebaseerd op twee door de overheid ontwikkelde milieurisicomodelien, te weten RISAM en VERIS. VERIS 

kwantificeert de risico's op basis van scores uit een enquete. In RISAM worden de risico's gekwantificeerd op 

basis van scenariodefinities. Beide concepten zijn ook in Proteus aanwezig. Het enqueteconcept zit in een 

questionnaire en het concept van scenariodefinities is gerealiseerd door lozingspaden aan installatieonderdelen 

toe te kennen. Lozingspaden zijn de routes waarlangs uitstromingen vanuit de installatieonderdelen op een 

watersysteem kunnen afstromen. De frequentie van eventuele uitstromingen wordt gebaseerd op de 

scenariodefinities en de score van de questionnaire. 

De risicopresentatie van de MRA voigt uit de berekeningen met Proteus. Hierin wordt effectomvang van 

mogelijke verontreinigingen van het oppervlaktewater (verwachtingswaarde voor het aantal vervuild kubieke 

meters water) en een beoordeling van de scenario's naar risicobijdrage gepresenteerd. Daarnaast voigt uit de 

risicopresentatie van Proteus het risico voor het ontvangende oppervlakte water ten aanzien van 

volumecontaminatie en oevercontaminatie. De milieurisicoanalyse is uitgevoerd met behulp van Proteus II. 

5.2 Modellering 

Uit de MRA-selectie is gebleken dat voor aile stoffen (modelstoffen) en insluitsystemen de milieurisico's 

gekwantificeerd dienen te worden middels Proteus. In bijlage 4 van deze MRA is een overzicht gegeven van de 

insluitsystemen en bijbehorende voorbeeldstof. Aangezien de verladingsfrequentie afhankelijk is van de vaarweg 

diepte (bepalend voor omvang te verladen schip) zijn voor drie vaarwegdieptes de verladingsfrequentie nader 

uitgewerkt met betrekking tot scheepsverlading en leidingtransport. In de beoordeling van de resultaten van de 

Proteus modellering is aliereerst een uitwerking gegeven van de kleinste vaarwegdiepte. Vervolgens is aan de 

hand van de resultaten volumecontaminatie van de diepste vaarwegdiepte vastgesteld of een uitwerking van de 

resultaten van de andere vaargeuldieptes relevant is. Een diepere vaarweg leidt tot een lagere 

verladingsfrequentie door de toepassing van grotere schepen. Dit resulteerde in gelijkwaardige uitstroomvolumes 

en kleinere faalkans. De diepere faalkansen zijn zodoende niet beschouwd. 

5.3 Aannames & uitgangspunten modellering 

Ten aanzien van de modellering in Proteus zijn verder de volgende aannames gebruikt: 

Bulkopslag 
• Bulkopslag is gemodelleerd zoals is aangegeven in bijlage 4 met een modelstof. 

• Gemodelleerd wordt met een gemiddelde vullingsgraad van 90% (worst-case). 

• Gemodelleerd wordt met een dubbel onafhankelijke overvulbeveiliging. 

• Het maximale bundoppervlak dat in Proteus ingevoerd kan worden betreft 40.000 m2
• Voor bund 1 Um 6 

is dan ook hiermee gerekend. 

• Gemodelleerd wordt met een bund zonder buffer of doorstroomafsluiter (zie paragraaf 2.3). De 

aanwezige pomp kan aileen handbediend ter plekke worden geactiveerd en niet op afstand. Visuele 

inspectie vindt altijd plaats alvorens de verpomping start. 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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Leidi ngtransport 

• Gezien de diversiteit en het aantal leidingen binnen de inrichting is in de Proteus modellering een 

vereenvoudiging toegepast voor het be palen van het risico van onvoorziene lozingen veroorzaakt door 

leidingtransport. Hierbij wordt zijn enkel de grootte en lange leidingen beschouwd. Zie bijlage 4. 

• V~~r de gegevens van de leidingen is uitgegaan van waarden zoals opgenomen in bijlage 4. 

• De leidingen zijn gemodelleerd met een directe afstroomroute op het hemelwaterriool, dit betreft een 

worstcase aanname, daar binnen de compartimentering geen afwatering wordt voorzien. Afstroming zou 

dan ook enkel kunnen plaatsvinden indien een hemelwaterput of inspectie put in de nabijheid aanwezig 

is . 

• Binnen de inrichting zijn verschillende frequenties van gebruik mogelijk, welke afhankelijk zijn van de 

diepte van de vaarweg. In de analyse wordt als diepte van de vaargeul 10,5 meter beschouwd. Hetgeen 

de meest representatieve waarden zal genereren. De dieptes van 13,5 en 15,5 meter zorgen voor een 

lagere frequentie van laad/los activiteiten. De risico's blijven gelijk. 

Riolering 
• De riolering is gemodelleerd met als inhoud 1 m3

• Dit betreft een worst-case uitgangspunt. 

• Lozing van de riolering zal plaatsvinden op de sloot. 

• De scenario's waarbij een bund door bijvoorbeeld een vloedgolf rechtstreeks op de Eemshaven zou 

kunnen lozen worden in Proteus gemodelleerd via de riolering . Oit daar gezien de beperkte capaciteit 

van de riolering dezelfde effecten en kansen worden verkregen, hierdoor wordt het model niet onnodig 

complex. 

• De inspectieput in de bund van de bulkopslag is niet beschouwd in de Proteus modellering. Oit betreft 

een conservatieve aanname. 

• De inspectieput op het terrein is gemodelleerd met een inhoud van 1 m3
. Het betreft een conservatieve 

aanname. 

• Gezien het feit dat olieslipafvangers geen invloed hebben op het reduceren van de effecten van een 

grote onvoorziene lozingen, zijn deze ook buiten beschouwing gelaten in de modellering. 

• De faalkans voor het afsluiten van aile rioleringen/sloten in geval van calamiteit en het creeren van een 

secundaire opvang op het bedrijfsterrein door middel van de aanwezigheid van zeedijk, betreft 0,001 pel 

jaar. In de literatuur wordt namelijk uitgegaan dat een verzuimfout bij checklists op circa 0,001 per jaar 

ligt (Bron , dr. Ir. Heslinga , college Human Factors TU-Oelft & Handleiding risicoberekeningen BEVI 

versie 3.0). Deze extra opvang mogelijkheid is niet beschouwd in de Proteus analyse. 

• Het is wordt gezien de hoogte van de Zeedijk niet aannemelijk geacht dat golfslag bij topping een directe 

lozing op de Eems kan veroorzaken . 

Scheepsverlading 
• Binnen Proteus is het niet mogelijk om meer dan 1 miljoen ton doorzet te modelleren. Om alsnog de 

totale jaar doorzet te modelleren is gebruik gemaakt van een extra rekenregel in de module 

scheepsverlading . 

• Binnen de inrichting zijn verschillende frequenties van gebruik mogelijk, welke afhankelijk zijn van de 

diepte van de vaarweg. In de analyse worden als diepte van de vaarweg 12,5 meter beschouwd. 

Hetgeen de meest representatieve waarden zal genereren. De dieptes van 13,5 en 15,5 meter zorgen 

voor een lagere frequentie van laad/los activiteiten . De risico's blijven gelijk. 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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• De modeUering is uitgevoerd met worstcase stoffen. In de werkelijkheid zal de waterbezwaarlijkheid van 

de aanwezige stoffen minder zijn dan waarmee gemodeUeerd is. 

• De modelstof die is toegepast in de modeUering betreft p-xyleen welke op basis van de LeSO waarde en 

leso waarde en BZV waarde als worst-case beschouwd kan worden. 

• Het vlampunt van p-xyleen betreft 21-54 "C (Klasse 2). Binnen de inrichting komen Klasse 1, Klasse 2 

en Klasse 3 vloeistoffen v~~r. Het vlampunt heeft in de modellering met Proteus geen effect op de 

hoeveelheid bluswater en de daarbij horende frequentie. Er is dan ook enkel met de standaard 

vlampuntwaarde gerekend van p-xyleen. 

5.4 Uitstroomscenario's 

In de onderstaande paragrafen zijn de scenario's zoals deze standaard in de "blackbox" van Proteus zijn 

vertegenwoordigd beschreven [6]. Voor de insluitsystemen zijn in Proteus scenario's gedefinieerd. In de 

gedefinieerde scenario's worden drie beeldfrequentiebanden gedefinieerd [4]: 

• Kans op intrinsiek falen containment (Falen) ; 

• Kans op uitstroming door onjuiste handelingen operator (Handelingen); 

• Het al dan niet effectief optreden bij een calamiteit (Repressie) . 

Fa/en 

V~~r het bepalen van de frequentie voor 'falen' zijn de waarderingen voor het onderdeel 'veiligheidszorgsysteem' 

en het onderdeel 'kenmerken van de instaUaties' uit de questionnaire uit Proteus van toepassing. 

Handelingen 

Voor het bepalen van de frequentie voor 'handelingen' zijn de waarderingen v~~r het onderdeel 

'vakbekwaamheid/handelingsbekwaamheid' en het onderdeel 'werkprocedures' uit de questionnaire uit Proteus 

van toepassing . 

Repressie 

Voor het bepalen van de frequentie voor 'repressie' is de waardering voor het onderdeel 'repressie' uit de 

questionnaire uit Proteus van toepassing. 

5.4.1 Bulkopslag 

Bulkopslag ontvangt uitstroming van de opslagtanks. Bij instantaan falen wordt de topping-ontwikkeling 

aangeroepen. Bij continue uitstroming wordt de spigotontwikkeling aangesproken. 

Topping 

Topping is het verschijnsel dat kan optreden bij het instantaan falen van een tank in een tankput. Hierbij kan door 

beweging van de plotseling vrijkomende inhoud van de tank een hoeveelheid vloeistof over de rand van de 

tankput golven. Deze hoeveelheid is afhankelijk van de hoogte van de tankput en de hoogte van het 

vloeistofniveau in de tank. 

Spigot 

Spigot treedt op bij de continue uitstroming uit een tank in een tankput. Door een lek (gat) in de tankwand 

ontstaat een straal waardoor een dee I van de inhoud over de rand van de tankput spuit. De hoeveelheid die over 
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de rand van de tankput stroomt, is afhankelijk van de hoogte van de tankput, de hoogte van het vloeistofniveau 

ten opzichte van de tankput, de afstand van de tank tot de rand van de tankput en de diameter van de tank. 

Brandscenario's 
Bij brandbare stoffen wordt rekening gehouden met een brandscenario. Hierbij wordt aileen gekeken naar de 

tankputbrand. De ontwikkelingen zijn afhankelijk van de brandduur. De brandduur wordt bepaald uit de 

hoeveelheid brandbaar materiaal en het oppervlak van de plasbrand. Als de brandduur langer is dan de kritieke 

brandduur wordt rekening gehouden met het vrijkomen van de inhoud van een van de overige tanks. De 

hoeveelheid bluswater wordt vastgesteld op basis van de brandduur en het oppervlak van de brand. Als de 

brandduur groter is dan een minimum brandduur, wordt aangenomen dat aile in de tankput aanwezige tanks 

worden gekoeld met water. 

5.4.2 Leidingtransport 

Er wordt uitsluitend het scenario falen van de leiding beschouwd. Het scenario falen van de leiding kent twee 

ontwikkelingen: lekkage en breuk. De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de leiding, onder de 

aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4,8 m/s. Er wordt aangenomen dat de diameter van een lek gelijk 

is aan 10% van de diameter van de overslagverbinding, met een maximum van 5 cm. De uitstroomtijd is 

afhankelijk van het toezicht. De frequentie van het optreden van dit scenario is evenredig met de fractie van de 

tijd in bedrijf. 

5.4.3 Bulkoverslag schip 

Er zijn drie scenario's: Aanvaring van het aangemeerde schip, Falen van de overslagverbinding en overvullen. Bij 

een aanvaring van het aangemeerde schip worden twee ontwikkelingen beschouwd: het ontstaan van een groot 

en een klein gat. De frequentie van het optreden van dit scenario is even redig met de aanlegtijd per bezoek, het 

aantal bezoeken en het aantal passerende schepen. 

Het scenario falen van de overslagverbinding kent twee ontwikkelingen: Lekkage en breuk van de 

overslagverbinding . De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de overslagverbinding, onder de 

aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4,8 m/s [Proteus]. Er wordt tevens aangenomen dat diameter van 

een lek gelijk is aan 10% van de diameter van de overslagverbinding . De uitstroomtijd is generiek en bedraagt 20 

seconden. De uitstroomfrequentie is evenredig met de faalfrequentie en de overslagduur. 
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5.5 Lozingspaden 

Bij ongewenste uitstroming (calamiteit) zal de vrijgekomen vloeistof in eerste instantie terechtkomen op het 

vloeroppervlak onder of naast de installatie/opslag . Indien geen adequate inspectie plaatsvindt bij de bund, of 

wanneer de vloeistof buiten de omwalling terecht komt, kan via de tweede inspectieput afstroming plaatsvinden 

naar de sloot. In geval van calamiteit kan een secundaire opvang worden gecreeerd door het afsluiten van de 

riolering/sloten door de aanwezigheid van de zeedijk. 

Bij ongewenste uitstroom bij de vingerpier (scheepsverlading) zal de vrijgekomen vloeistof afstromen naar de 

Eemshaven. 

--------+--------~ Sloat 

Riool Pili 

leiding 3 leiding 8 

Zeesohip Crude 

leiding g 

Zeesohip Clear 

Leiding 6 Leiding 10 

Uohter Clear 

Figuur 7 Lozingspaden Proteus model 
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5.6 Resultaten milieurisicoanalyse Proteus 

In bijlage 5 en 6 zijn de rapporten die worden opgesteld door het Proteus programma toegevoegd. Hierin zijn aile 

resultaten opgenomen. De grootte van de uitstromingen en de kansen en vervolgkansen worden in Proteus 

automatisch toegekend aan de gedefinieerde insluitsystemen, opvangputten en ontvangend watersysteem. In 

bijlage 5 is de Proteus rapportage opgenomen en in bijlage 6 zijn de effectanalyses uitgestroomde massa, 

volumecontaminatie (gedetailleerd) en oevercontaminatie weergegeven. Ten aanzien van de effecten van 

bluswater zijn door Proteus geen resultaten berekend. Dit heeft als gevolg dat er La.v. bluswater geen risico's 

zijn voor het ontvangende water. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de gegenereerde resultaten ten 

aanzien van volumecontaminatie en overcontaminatie. Een nadere analyse voor het falen van een RWZI is niet 

relevant voar de aanwezige afstroom route. 

Volumecontaminatie Eemshaven & Sioot 
In de onderstaande figuur en bijlage 7 zijn conform [5] de door Proteus berekende frequentie en volume 

contaminatie weergegeven en is tevens aangegeven of deze risico's acceptabel zijn . Hierbij zijn de waarden 

gehanteerd zoals beschreven in het RWS uitvoeringskader [7]. In de onderstaande tabellen zijn de resultaten ten 

aanzien van de milieuschade index weergegeven . Daarop volgend zijn eveneens de resultaten van het Proteus 

invulformulier grafisch weergegeven. 

Tabel12 Overzicht resultaten effectanalyse volumecontaminatie Sioot per unit 

Unit Hoogste Volume Milleuschade Kwalificatie 

Freq. LOC verontreinlgd index risico 

gebeurtenis oppervlakte weegfactor nlveau 

in nli water in m3 1000 

Bund 1- 8 ToppinQ 2.02 '10-6 3'103 0,2 Acceptabel 

LeidinQ 8/10 LeidinQbreuk 3,37 '10-9 3'103 0.2 Acceptabel 

Leiding 8/10 Leidinglekkage 5.24 .10-7 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 7/9 Leidingbreuk 5,07 '10-10 3'103 0.2 Acceplabel 

Leiding 7/9 Leidinglekkage 3,49 '10-7 3'103 0,2 Acceplabel 

Leiding 4 Leidingbreuk 2.24 '10-9 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 4 leidinglekkage 3,49'10-7 3'103 0.2 Acceptabel 

Leiding 1 Leidingbreuk 5.66 '10.9 3'103 0.2 Acceptabel 

Leiding 1 Leidinglekkage 8.80'10-7 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 6 Leidingbreuk 1,77'10-8 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 6 Leidinglekkage 1,07'10 6 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 5 Leidingbreuk 1,13'10-8 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 5 Leidinglekkage 6.90'10-7 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 3 Leidingbreuk 4,46'10-8 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 3 Leidinglekkage 2,70'10-6 3'103 0,2 Acceptabel 

Leiding 2 Leidingbreuk 2,86,10-8 3'103 0.2 Acceptabel 

Leiding 2 Leidinglekkage 1,73'10-6 3' 103 0,2 Acceptabel 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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Tabel13 Overzicht resultaten effectanalyse volumecontaminatie Eemshaven per unit 

Unit Hoogste Volume Milieuschade Kwalificatie 

Freq. LOC verontreinigd index risico 

gebeurtenis oppervlakte weegfactor niveau 

In nIl water in m3 10 

Lichter Clear Aanvaring. groot 1,02'10'6 1,28'104 0,00853 Verwaarloosbaar 

Lichter Clear Breuk overslag schip 2,29 '10.6 6,05'103 0,00403 Verwaarloosbaar 

Lichter Clear Aanvaring, klein 2,04'10'6 5,11'103 0,00341 Verwaarloosbaar 

Lichter Clear Lekkage overslag schip 2,49'10'5 60,5 0,0000403 Verwaarloosbaar 

Zeeschip Clear Aanvaring, groot 1,37'10'7 1,28'104 0,00853 Verwaarloosbaar 

Zeeschip Clear Breuk overslag schip 6,63'10'6 6,05-103 0,00403 Acceptabel 

Zeeschip Clear Aanvaring, klein 2,75'10,7 5,11'103 0,00341 Verwaarloosbaar 

Zeeschip Clear Lekkage overslag schip 7,24'10'5 60.5 0,0000403 Verwaarloosbaar 

Zeeschip Crude Aanvaring, groot 1,22'10'7 1,28'104 0,00853 Verwaarloosbaar 

Zeeschip Crude Breuk overslag schip 4,24'10'6 9.46,103 0,00631 Acceptabel 

Zeeschip Crude Aanvaring, klein 2,45'10'7 5,11'103 0,00341 Verwaarloosbaar 

Zeeschip Crude Lekkage overslag schip 4.63 '10'5 94,6 0,0000631 Verwaarloosbaar 
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Figuur 8 Grafische weergave overzicht resultaten effectanalyse volumecontaminatie Sioot bij een 
vaargeul van 10,5 meter 
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Verwaarloosbaar 

0,001 0,01 

Nlet tolerabel 

Acceptabel 

0 ,1 

Milleuschade-index (MSI) 

10 100 1000 

Figuur 2 Grafische weergave overzicht resultaten effectanalyse volumecontaminatie Eemshaven bij 

een vaargeul1 0,5 meter 

Uit de effectanalyse volumecontaminatie voor een vaargeul van 15,5 meter (niet opgenomen in rapportage) blijkt 

dat dezelfde effectgroottes voor volumecontaminatie door Proteus worden berekend als bij een vaarwegdiepte 

van 10,5 meter. Wei dient opgemerkt te worden dat de faalkansen van de scenario's voor overs lag schip en 

leidingtransport iets afnemen . Dit ligt in lijn der verwachting gezien de verlaging van de gebruiksfrequentiE 

doordat gebruik gemaakt wordt van grotere schepen. Aangezien de berekende risico's voor volumecontaminatie 

t.a.v. scheepsverlading en leidingtransport reeds acceptabel zijn, zijn deze niet verder beschouwd. De andere 

analyses voor de andere vaarwegdieptes zijn dan ook verder niet meer in beschouwing genomen. 

Oevercontaminatie 
Een toetsingskader van de effectanalyses ten aanzien van oevercontaminatie ten gevolge van drijf/aagvorming is 

ten tijde van het opstellen van dit rapport niet beschikbaar (In ontwikkeling bij Rijkswaterstaat). Voor de 

beoordeling van het risico van drijflagen is dan ook gekozen om de criteria te hanteren conform de risicomatrix 

uit het PBZO-document. Door Proteus worden frequenties berekend van kleiner dan 4,6 10.5 per jaar. Conform 

de risicomatrix van Vopak betreft dit een acceptabel risico. Daarnaast kan, bij een grote spil, oevercontaminatie 

beperkt worden door repressieve maatregelen waaronder het afsluiten van de haven. Hierdoor wordt verdere 

uitstroming voorkomen. 
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5.7 Conclusie resultaten Proteus 

Proteus heeft risico's berekend voor het ontvangende oppervlakte water. Op basis van de door Proteus 

berekende uitgestroomde hoeveelheden, de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheden, de conservatieve 

berekeningsaannames en de infrastructuur van de afwatering in samenhang met de getroffen maatregelen door 

Vopak, kan gesteld worden dat de impact van een onvoorziene lozing voor het ontvangende oppervlakte water 

niet zal leiden tot een onacceptabel risico. De door Proteus berekende hoeveelheden bluswater of spill kunnen 

niet in het oppervlaktewater komen vanwege: 

1. De lokale opvangvoorziening bij de installatie; 

2. Secundaire opvang die gecreeerd kan worden binnen de zeedijk door het afsluiten van de sloot/riolering; 

3. De worstcase modellering in Proteus. Zo is onder andere uitgegaan van de modelstof (p-xyleen) een 

lage IC50 waarde, een lage LC50 waarde en een hoge BZV waarde. 

Er zijn door Proteus voor het ontvangende oppervlaktewater op basis van het toetsingskader voor volume 

contaminatie (zie Proteus invulformulier) geen scenario's berekend die leiden tot een ontoelaatbaar risico. De 

door Proteus berekende oevercontaminatie ten gevolge van drijflaagvorming leidt niet tot onacceptabele risico's 

op basis van de risicomatrix van Vopak (Faalkans S 10.5 is acceptabel). 

Op basis van de aanvullende maatregelen, de infrastructuur van de afstroomroutes, de stand der techniek en de 

worstcase aannames in de modellering dient zoals aangegeven gesteld te worden dat een eventuele 

onvoorziene lozing bij Vopak een acceptabel risiconiveau betreft. 

Milieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
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Bulk opslag 

Volume VUllings-
bund (netto) alslulter Volume hoogte !iraad blus 

Bund m3 Oppbund m2 bund Blusstof Tank m3 m 

""" 
iSVSleem Stot VOOrbeeld slOt 

1 100.000 41200 Hand Schuim' 1 60.000 22 90 sprinkle"" Crude/Clear P·xyleen 
gesloten 2 60.000 22 90 sprinkle"" Crude/Clear p·""leeo 

3 60.000 22 90 sprinkler- Crude/Clear P·xvleen 
4 60.000 22 90 sprinkler"'''' Crude/Clear P·xvleen. 
5 60,000 22 90 sprinkler ..... Crude/Clear P·xyleen 
6 60.000 22 SO aDrinkie," CrudeiCIear 1'-xyleen 

~ '100.000 41200 Hand Schuim' 1 60.000 22 90 sprinkler- C[ude/Clear P-xvleen 
~esloten 2 60.000 22 90 sprinkler" C,udeiCiear P-xyleen 

3 60.000 22 90 sorinkler" Crude/Clear P-xvLeen 
4 60.000 ~2 90 sprinkler- Crude/Clear P-xyleen 
5 60.000 22 90 sorinkler" CrudelClear P-l<)Ileen 
6 6O.00Q 22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xyleen 

100.000 41200 Hand Schuim' 1 60.000 22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xyleen 
gesloten 2 60.000 22 90 sprinkler ..... Crude/Clear P-xvleen 

3 60.000 22 90 sprinkler- Crude/Clear P-xyleen 
4 60.000 22 90 sorinkier" Crude/Clear P-xyleen 
5 60.000 22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xyleen 
6 60.000 22 90 scrlnkler" Crude/Ciear P-xyleen 

4100.000 41200 Hand Schuim' 1 60.000 22 90 sorinlder ... • Crude/Clear P-xvleen 
gesloten 2 60.000 22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xvleen 

3 60.000 22 90 .SPrinkle," Crude/Clear P-xyJeen 
4 60.000 22 ·90 sprinkler" Crude/Clear P-xvteen 
5 60.000 22 90 sprinkler'- CrudeiClear P-xvteen 
6 60.000 22 90 sorinkle," C,ude/Clear P-xyJ.een 

5100.000 41200 Hand Schuim' 1 60.000 22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xylaen 
geslaten 2 ,60,000 22 90 sprinkler" CrudelCfear p-xyleen 

3 60.000 22 90 scrinkler" Crude/Clear P-xvleen 
4 60.000 22 90 sprinKier- Crude/Clear P'xyleen 
5 60.000 22 90 sprinkler''''· Crude/Clear P-xy!een 
6 60.000 22 90 sprinkler- Crude/Clear P-xvLeen 

6100.000 41200 Hand Schuim' 1 60.000 .22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xyleen 
geslaten 2 60.000 22 90 sprinkle"" Crude/Clear P-xvleen 

3 60.000 22 90 sprinKle," Crude/Clear P-xyleen 

" 60.000 22 90 sprinkler" Crude/Clear p-xyleen 
5 60.000 22 90 sorinkle"" Crude/Clear P-xvleen 
6 60.000 22 90 sprinkle .... Crude/Clear P-xvLeen 

85.000 36500 Hand Schuim' 1 60_000 22 90 scrinkle,... Crude/Clear P·~een 
geslaten 2 60.000 22 90 spriolller- Crude/Clear P-xyleen 

3 60.000 22 90 sprinkler ..... Crude/Clear P-xyleen 
4 60.000 22 90 sminkle," Crude/Clear P-xyleen 
5 60,000 22 90 sprinkler" Crude/Clear P-xyleen 

885.000 36SOO Hand Schuim' 1 60,000 22 90 sprinkler" Crude/Clear p-xyleen 
geslaten 2 60.000 22 90 scrinkler" Ctude/Clear P-xyleen 

3 60.000 22 90 sprinkler·· Crude/Clear P-xvleen 
4 60.000 22 90 sprinKle .... CrudeIClear P-xyleen 
5 60.000 .22 90 sprinkle"" Crude/Clear P-xyleen 

Op basis van subselectie slobtanks niet beschouwd - niet relevant voor risico bijdrage 
... In geval van calamiteit wordt door de overheidsbrandweer gebruik gemaakt van schuim (niet aanwezig op inrichting) 
'. In de MRA studie word! uilgegaan van een aanwezigheid van sprinkels d~ daar hierbij de grootste bluswater hoeveelheid vrijkomt. In de praktijk kan het mogelijk zijn dat geen sprinkler is \ 



Bull{ overslag 

Diameter 
jaar massa Aantal tlldsduur verladlng opvang 

Verlad lng schepen met een doorzet 'overslag verladlnge per schlp In volume a'slulter 
vaarwegdlepte van 10,5 meter stol Ion ton n Blusmlddel verladlng mm lIerlaadplaats Opp. M2 verlaadplaats voorbeeldstof 
Crude Iruwe olie) Zeeschlp 35.000 OWT 1380000 35000 39,428571 Schuirn 16 508 nvt nvt nvt P-xyleen 
Clear (diesel, benzine, gasolie, etc) Zeeschip 35.000 DWT 1035000 35000 29.571429 Schuim 24 406.4 hvt nvt nvt P-xyleen 

Lichter 2.500 DWT _ ~Qo.O 25000 13,.8 Schuim ___ 8 _. 406,4 nvt nvt nvt P-xyleen 

Diameter 
laar massa Aantal verladlng opvang 

Verladlng schepen met een doorzet 'overslag verladinge schlp In volume afslulter 
vaarwegdlepte van 13,5 meIer sto' Ion Ion n Blusmlddel II!dsduur mm verlaadplaals Opp.M2 verlaadplaa.ls voorbeeldstof 
Crude (ruwe ofie) Zeeschip 50.000 DWT 1380000 50000 27.6 Schuim 21 508 nvt nvt nvt P-xvleen 
Clear (diesel, benzine. gasorte. etc) Zeeschip 40.000 DWT 1035000 40000 25.875 Schuim 27 406.4 nvt nvt nvt P-xvleen 

Lichter 2.500 DWT 345000 2500 138 Schuim 8 406.4 nvt nvt nvt P-XVleen 

Diameter 
laar massa Aanlal verladlng opvang 

Verladlng schepen met een doorzet overslag verladlnge schlp In volume afsluller 
vaarwE!Qdle.p.te van 15.5 meter Slof ton ton n Blusmlddel tlJdsduur mm verlaadplaats Opp.M2 verlaadplaats lIoorbeeldslof 
CrUde (ruwe olie) Zeeschlo 85.000 DWT 1380000 85000 16.235294 Schuim 33 508 nvt nvt nvt P-XYleen 
Clear (diesel, benzine, gasolie, etc) ZeeSChip 60.000 OWT 1035000 60000 17,25 Schuim 38 406.4 nvl nvt nvl P-xvleen 

Lichler 2.500 DWT 345000 2500 138 Schuim B 406,4 nvt nvl nvt P-xvleen 

Op basis van subseleclie tankwagen verlading sloblanks nlel beschouwd - niel relevanl voor risico bijdrage 



Leidingtransport 

QI~e YDl rgeol 1n,s 

lengte 
diameter IDlamater 
Iocb In mit' loanlal 

1. Leidina zeeschiD crude van scheeosverladina pomokamer oost 12110 2111 5IlIl 
2.l.,;oi-"ll .. ~~._~~","d"'!l"" llO"'lI'<ametoost 1200 161 406,4 
l. ~ lJGh'.er olear ocI1eocI6~.~OOinCI ""'" ooml>lcamor_~ '260 .61 406.4 
. , 1..oI<l~ >.eoscNp cn.do van !d1eopsv .. 1adino onmpkamol w", soo 201 50S 
li.loiding ll!6OOli!>_~.'''dW!tl .,." pom"'"' .... wll8l SIlO '~I 400.4 
6,. LeidlllQ UCIUr clear i(.J')eep'SVCl'11Iding "am pompkarmtl west SIlO .SI 40&.4 

max. 500 
7. Leidina cfude van Domokamer west naar tankoutten west tot laatste tank 241 609.6 

max. 500 
a LeidinQ olear <an pomokamer west naar tanI<Dutten west 

tot 1_ tan!< 
201 5011 

max. 500 
19. LeIdIroa 0''''"' yan pomplolrnO! <>001 NIJII ~ ""'" tnt Laatste tank 24 609.6 

max. 500 
10.. u:kit'lg clear van IJQIT1pkamer wast nar.-m~.cr:n west tot laatste tan!< 20 506 

m .... 
overslag 

liurdDo .... L iton 
G90000 S5IlOO 
5.750() 35000 
.72500 250D 
69CIOOO S5000 
517_ 35000 
Insco 250D 
690000 35000 

690000 I 35000 

690000 35000 

690000 35000 

!lldoduur uur 
-I".vadodlog 

'6 
2>4 
8 
.s 
24 

16 

24 

16 

24 

untlll uran Im.x tl)daduur 
... rladlnGlf! ,,"J,edrtl' 1'1_ No_' _bOuwllWllAlIA 

3'5.4:/857"1 $,f;D%.IK'ICrudo' ~ 
3501.857 .. 291 4 ,OSYoiK'l/!(3(Clontl p .)IVID"" 

5521 6.30Y0)Kl/!(3 (~ P·xYlaun 
315.<28571'1 3,60'1011<:' ICtudo} P'X;'ieIm 
354.857.4291 4,05%II<:IJ1<3ICle3i ~n 

=1 6,3O%I KI.C:U~ P~" 
315,4285714 

3,60%IKI (Crude) P~een 

473,1428571 
5,40%IK111<3 (Clear) ~een 

315,4285714 
3,6O%IKI ICrud.& i':><}'Ieen 

473, I 428571 
5.40%IK1JK3 (Clear) P-xyleon 
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1 Projectgegevens 

1.1 Versies 

Onderdeel Versie Release datum 

Proteus II.exe 
parammr2.dat 
Huidiqe rapportaqe 

1 . 2 Bedrijfs qe qevens 

Bedrijfsnaam 

Omschrijving 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

Postadres 

Postcode 

Plaats 

Uitgevoerd door 

van bedrijf 

Oppervlak bedrijfsterrein 

Centro ide 

x-coordinaat 

y-coordinaat 

2 Questionnaire 

2. 2 .2 Build: 1 
2.0.0.0 

492 

524 

Vopak 

Opslagterminal 

Ohr . R. Oomkes 

0181 24 02 25 

ron.oomkes@vopak . com 

Postbus 1137 

3l80AC 

Rozenburg 

F.M.J. Ouisters 

Tebodin 

lE9 

2.1 Totaal overzicht van de questionnaire 

Waardering tot ale questionnaire A 

2.2 Vragenlijst 1: Veiligheidszorgsysteem 

Waardering vragenlijst A 

2.2.1 Beantwoording van de vragen 

7-6-2007 
7-6-2007 
22-6-2009 

m 

Vraag Antwoord 

1 In hoeverre is er sprake van een adequate zonering 
tussen de verschillende installaties / activiteiten binnen 
de inrichtinq . 

A 

2 In hoeverre is in een goede routering/verkeersregeling A 
op de inrichting voorzien ter voorkoming van botsingen 
bij het vervoer van hier beschouwde stoffen op het 
terrein. 
3 Kent de inrichting, of de onderscheiden eenheden 
(fabrieken e . d.), een direct verantwoordelijke 
functionaris voor de uitvoering van het milieu- en 
veiligheidsbeleid en is deze functie binnen de 
orqanisati e be schreven . 
4 Wordt door de organisatie jaarlijks gerapporteerd 
inzake de handhaving en de uitvoe ring (zoals in de vorm 

A 

A 

Proteus-II 

2 
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van audits) van het milieu- en veiligheidsbeleid 

5 Kent de inrichting een incidentregistratie- en 
evaluatiesysteem en wordt hierover jaarlijks 
qerapporteerd. 

A 

6 Worden vaste procedures voor de beoordeling van milieu- A 
en veiligheidsaspecten bij het ontwerp van installaties 
toegepast 
7 Kent de inrichting een algemeen onderhouds- en A 
inspectie schema. 
8 Is er een regelmatige inspectie van de locatie en de A 
installaties 
9 In hoeverre vindt het onderhoud van de installatie A 
plaats 
10 Wordt de installatie na onderhoud getest volgens vaste A 
procedures voor inqebruikname 

2.3 Vraqen1ijst 2: Vak- en Hande1inqsbekwaamheid 

Waardering vragenlijst A 

2.3.1 Beantwoordinq van de vraqen 

Vraag Antwoord 

Proteus-II 

3 

------------------
11 Zijn er specifieke opleidingseisen, opleidingen en/of A 
trainingen voor het plant personeel 
12 Zijn de verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de A 
activiteit (ook ten aanzien van milieu- en veiligheid) 
vastqeleqd en bekend bii betrokkenen 
13 Zijn de opleidingseisen aan het uitvoerend personeel A 
voor deze activiteit vastgelegd en is voorzien in 
traininq. 
14 Vindt het onderhoud plaats door daartoe gekwalificeerd A 
personeel ook indien dit van externe contractors 
betrokken wordt 
15 Zijn de operators bekend met het proces en is ervaring A 
met het proces opqedaan 
16 Zijn de verantwoordelijkheden van 'het schip' en van A 
'de wal' duideliik vastqeleqd en bekend bii betrokkenen. 

2.4 Vraqen1ijst 3: Werkprocedures 

Waardering vragenlijst 

2.4.1 Beantwoording van de vragen 

A 

Vraag Antwoord 
--------------------~ 

17 Kent de inrichting vaste procedures inzake uitvoering A 
van onderhoudswerkzaamheden, die risico's voor het milieu 
opleveren. 
18 Kent de inrichting vaste procedures v~~r de inzet van A 
externe contractors en de controle op hun werkzaamheden. 
19 Wordt een registratie toegepast van de bij de A 
activiteit behandelde stoffen. 
20 Wordt het onderhoud volgens vaste procedures A 
uitqevoerd en qecontroleerd 
21 Wordt de installatie na onderhoud qetest volgens vaste A 
procedures voor inqebruikname 
22 Vindt er een adequate analyse van grondstoffen plaats A 
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bij aflevering en/of voor gebruik/ Is er een adequate 
controle op de hoeveelheden grondstoffen. 
24 Vindt voorafgaande aan de overs lag een (druk) test van 
ae-verb-fndillqen \s~anqen7 kop~ellnqen) p~a~ts 

26 Zijn er duidelijke afmeer- en aansluitprocedures. 
27 Is er een goede communicatie ten aanzien van de 
overslaqactiviteit tussen het schip en de wal 

2.5 vraqenlijst 4: Repressie 

Waardering vrage nlijst A 

2.5.1 Beantwoordinq van de vraqen 

Vraaq 

28 Is bekend welke stoffen onmiddellijk aandacht moeten 
krijgen bij een incident ten gevolge van aquatoxiciteit, 
ook door de operators. Zijn de gegevens met betrekking 
tot aquatoxiciteit centraal/snel toeqankeliik. 
29 Beschikt de inrichting over een toereikende 
voorzieningen inzake brandpreventie/repressie en of 
bedriifshulpverleninq. 
30 Kent de inrichting een noodplan en/of 
rampbestrijdingsplan, waarin ongevalsmelding, alarmering 
en inzet bestriidinqsorqanisatie beschreven ziin. 

A 

A 

A 

Antwoord 

A 

A 

A 

31 Worden noodplannen e.d. regelmatig geoefend met A 
betrokken dienst(en). 
32 Is er in de praktijk gedurende de activiteit voldoende A 
bewaking door personeel,ter plaatse of vanuit een 
controlekamer. 
33 Zijn er duidelijke vastgelegde instructies voor het A 
personeel hoe te handelen bil moqelilke incidenten. 
34 Worden de aanwezige noodstopvoorzieningen regelmatig A 
qetest 

2.6 Vraqenlijst 5: Installatie 

Waardering vrage nlijst A 

2.6.1 Beantwoordinq van de vraqen 

Vraaq 

35 Voldoen de installatie aan de bestaande regels,zoals 
CPR-richtliinen, leidraden etc. 
41 Wat is de huidige staat van onderhoud van de 
installatie 

3 Resultaten 

3.1 Milieurisico ' s 

Antwoord 

A 

A 

Proteus-II 

4 
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10eO 10e1 10e2 10e3 10e4 10e5 10e6 10e7 10e6 10e9 10e10 
Omvang van de schade 

- Volumecontaminatle (mS) - Oeverconteminatie (m) 

Volumecontamlnatie : Max. frequentie: 4,88E-004 per jear, bij een contaminatie van 6,37E+001 mS; Max. effect: 1,37E+00 
Oevercontaminatle : Max.1requentle: 4,88E-004 per jaar, blj een contamlnatle van 9,29E+000 m; Max. effect: 1,09E+00 

3.2 Uitstromingen 
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1 

1. 

1-

U~gestroomde masse (kg) 
----Le SO Gewogen uitgestroomde massa (mS) 

Ultgestroomde massa : Max. frequentie: 4,88E·004 per jaar, blj een contaminatie van 1,17E+002 kg; Max 
LeSO Gewogen uitgestroomde massa: Max. frequentie: 4,88E.004 per jear, blj een contaminatie van 3,40E+004 mS; Max. e 
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4 Model 

Leiding 9 

Leiding 5 Leiding 10 

Figuur 1 

5 Units 

5.1 Bulkopslag: Bund 1 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Proteus-II 

6 

Sioot 

Zeeschip Crude 

Lichter Clear 

Waarde Eenheid 

Bund 1 

Bund met tanks 
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Bergend volume 

Bufferend volume 

Oppervlak 

Afsluiter (doorstromen) 

Afsluiter (bufferen) 

Blusstof 

5.1.1 Opslagtank: Bund 1 Tank 6 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

lE5 

o 
4E4 
Geen afvoer 
Geen afvoer 
Schuim 

Waarde 

Bund 1 Tank 6 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vu11ingsgraad 

a/a 

o-xylene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.1.2 Opslagtank: Bund 1 Tank 4 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 1 Tank '4 

Tank 
Enkelwandig 
6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Cegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.1.3 Opslagtank: Bund 1 Tank 2 

Eigenschap Waarde 

Proteus-II 

m' 

m' 
m2 

Eenheid 

m' 

m 
m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

7 
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Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 
Volume 

Hoogte van de tank 
Iloogte grondvlak 

Stoffen 

Bund 1 Tank 2 

Tank 

Enkelwandig 

6E' 
22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 
-----
p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0 . 5 
aansluiting 
Brandbeveiligingssysteem 
Toezicht 
Overvulbeveiliging 

5 . 1 . 4 Opslagtank : 8und 1 Tank 5 

Sprinkler 
Gegarandeerd 
Dubbel onafhan kelijk 

m' 
m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

B 

:' Oi,9:0:"O' """=, ,,p ___________ :w:':':rd:=o=----____________ :'Oo:""="Oi"d=----___ _ 
Ident1ficatie 

Omschrijving 
Type opslagtank 
Volume 

Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Bund 1 Tank 5 

Ta nk 
Enkelwandig 

6EO 

22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0 / 0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 
Toezicht 

Overvulbeveiligi.ng 

5.1.5 Opslagt4nk : Bund 1 Tank 3 

Sprinkle.r 
Gegarandeerd 
Dubbel onafhankel1j k 

m' 
m 
m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eigenschap Waarde Eenheid 
~--~-----------~~~-----------
Identificatie 
Omschr:ijving 
Type opslagtank 
Volume 
lloogte van de tank 
Hoogte grondvlak 

Bund 1 Tank ) 
Tank 
E:nkelwandig 
6E< 

22 
o 

m' 
m 

m 
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Stoffen 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.1.6 Opslagtank: Bund 1 Tank 1 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 1 Tank 1 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.2 Bulkopslag: Bund 2 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Bergend volume 

Bufferend volume 

Oppervlak 

Afsluiter (doorstromen) 

Afsluiter (bufferen) 

Blusstof 

5.2.1 Opslagtank: Bund 2 tank 6 

Eigenschap 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 2 

Bund met tanks 

1ES 
o 
4E4 

Geen afvoer 

Geen afvoer 

Schuim 

Waarde 

Proteus-II 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

Eenheid 

9 
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Identificatie 
Omschrijving 
Type opslagtank 
Volume 

Hooqte van de tank 
Hoogte grondvlak 
Steffen 

Stof 

-----
p-xvlene 

Diameter van de qrootste 
aans!uiting 

Brandbeveiligingssysteem 
Toezicht 
Overvulbeveiliging 

Bund 2 tank 6 

Tank 

Enkelwandig 

6" 
22 

o 

Gemiddelde vullinqsqr •• d 

0/0 

90 

0 .5 

Sprinkler 
Gegarandeerd 
Dubbel onafhankeli j k 

5 . 2.2 Opslagtank : Bund 2 tank 5 

Proteus'li 

10 

m' 
m 
m 

Fractia van de tijd 
aanweziq 

0/0 

100 

m 

:E:i.!e:n==.c:hCa:p~ ____________________ ,w:a:a:<d::e~ _________________________ E_e_nh __ e_id ________ __ 

Ident ificatie 
Omschrijving 
Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 

Stoffen 
Stof 

-----
p-xvlene 

Diameter van de qrootste 
aansluiting 
Brandbeveiligingssysteem 
Toezicht 
Overvulbeveiliglng 

Bund 2 tank 5 

Tank 

En kelwandig 

6 .. 
22 
o 

Gemiddelda vullingsqraad 

0/0 

90 

0 . 5 

Sprin kler 
Geqarandeerd 
Dubbel onafhankelijk 

S.2 . 3 Opslagtank : Bund 2 tank 4 

m' 
m 
m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eigenschap Waarde Eenheid 
---'----'-----------~-------
Identificatie 
Omschrij vi ng 

Type opslagtank 
Volume 

Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 

Bund 2 tank 4 
Tank 
E:nkelwandig 
6E< 

22 
o 

m' 

m 
m 
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Stoffen 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.2.4 Opslagtank: Bund 2 tank 3 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 2 tank 3 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 
22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

5.2.5 Opslagtank: Bund 2 tank 2 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van d e tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Stof 

p-xylene 

Waarde 

Bund 2 tank 2 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 
22 

o 

Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

90 

Proteus-If 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

11 
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Diameter van de grootste 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 
Overvulbeveiliging 

5.2.6 Opslagtank: Bund 2 tank 1 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondv lak 

Stoffen 

0.5 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 
-----------------------------
Bund 2 tank 1 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Stof Gemiddelde vullingsgraad Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 0/0 

p-xvlene 90 100 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 
Overvulbeveiliging 

5.3 Bulkopslag: Bund 3 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Bergend volume 

Bufferend volume 

Oppervlak 

Afsluiter (doorstromen) 

Afsluiter (bufferen) 

Blusstof 

5.3.1 Opslagtank: Bund 3 tank 6 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 
-----------------------------
Bund 3 

Bund met tanks 

lES 

o 
4E4 
Geen afvoer 

Ge en afvoer 

Schuim 

Waarde 

Bund 3 tank 6 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

m 

Eenheid 

m3 

m3 

m2 

Eenheid 

m3 

m 
m 

12 
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Stoffen 

stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.3.2 Opslagtank: Bund 3 tank 5 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Sprinkler 
Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 3 tank 5 

Tank 
Enkelwandig 
6E4 

22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbevei1igingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

5.3.3 Opslagtank: Bund 3 tank 4 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Stof 

p-xylene 

Waarde 

Bund 3 tank 4 
Tank 

Enkelwandig 
GEt) 

22 
o 

Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

90 

Proteus-II 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

13 
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Diameter van de grootste 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.3.4 Opslaqtank: Bund 3 tank 3 

Eiqenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

0.5 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 3 tank 3 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullinqsqraad 

0/0 

p-xylene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.3.5 Opslaqtank: Bund 3 tank 2 

Eiqenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 3 tank 2 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullinqsqraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.3.6 Opslaqtank : Bund 3 tank 1 

Eiqenschap Waarde 

Pr~teus-II 

14 

m 

Eenheid 

mO 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanweziq 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

mO 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanweziq 

0/0 

100 

m 

Eenheid 
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Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Bund 3 tank 1 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xVlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.4 Bulkopslag: Bund 4 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Bergend volume 

Bufferend volume 

Oppervlak 

Afsluiter (doorstromen) 

Afsluiter (bufferen) 

Blusstof 

5.4.1 Opslagtank: Bund 4 tank 6 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 4 
Bund met tanks 

lES 

o 
4E4 

Geen afvoer 

Geen afvoer 

Schuim 

Waarde 

Bund 4 tank 6 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

a 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xylene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Proteus-II 

15 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

Fractie van 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m3 

m2 

Eenheid 

m3 

m 

m 

de tijd 

m 
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Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.4.2 Opslagtank: Bund 4 tank 5 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 4 tank 5 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.4.3 Opslagtank: Bund 4 tank 4 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 4 tank 4 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.4.4 Opslagtank: Bund 4 tank 3 

Eigenschap Waarde 

Proteus-II 

16 

Eenheid 

m' 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 
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Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Bund 4 tank 3 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.4.5 Opslagtank: Bund 4 tank 2 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 4 tank 2 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.4.6 Opslagtank: Bund 4 tank 1 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 4 tank 1 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Proteus-II 

m' 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 

m 

m 

17 
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Stoffen 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.5 Bu1kopslag: Bund 5 

Eigenschap 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Proteus-II 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

18 

-----------------------------
Naam 

Omschrijving 

Bergend volume 

Bufferend volume 

Oppervlak 

Afsluiter (doorstromen) 

Afsluiter (bufferen) 

Blusstof 

5.5.1 Opslagtank: Bund 5 tank 6 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Bund 5 

Bund met tanks 

1E5 

o 
4E4 

Geen afvoer 

Geen afvoer 

Schuim 

Waarde 

Bund 5 tank 6 

Tank 

Enke1wandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.5.2 Ops1agtank: Bund 5 tank 5 

Eigenschap 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

m) 

Eenheid 

m) 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 



Project: Vopak 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Bund 5 tank 5 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.5.3 Opslagtank: Bund 5 tank 4 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte v an de t ank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 5 tank 4 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.5.4 Opslagtank: Bund 5 tank 3 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogt.p van de tank 

Hoogte grondvlak 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 5 tank 3 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 
o 

Proteus-II 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

19 
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Stoffen 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.5.5 Opslagtank: Bund 5 tank 2 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Staffen 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 5 tank 2 
Tank 
Enkelwanclig 
6E4 
22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.5.6 Opslagtank: Bund 5 tank 1 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 5 t ank 1 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xylene 90 

Proteus-H 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

20 



Project : Vopak 

Diameter van de grootste 
aansluiting 
Brandbeveiligingssysteem 
Toezicht 
Overvulbeveiliging 

5.6 Bulkopslag: Bund 6 

Eigenschap 

N"aam 
Omschrijving 
Bergend volume 
Bufferend volume 
Oppervlak 
Afsluiter (doorstromen) 
Afsluite,r (bufferen ) 
Blusstof 

5.6 .1 Opslagtank : Bund 6 tank 6 

Eigenschap 

Identificatie 
Omschrijving 
Type ops l agtank 
Volume 
Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 
Stoffen 

0 . 5 

Sprinkler 
Gegarandeerd 
Dubhel onafhankeli j k 

Waarde 

Bund 6 
Bund met t anks 
lE5 
o 
4£4 

Geen afvoer 
Geen a£voer 
Schui m 

Waarde 

Bund 6 ank 6 
Tank 
Enkel\vandig 
6£4 

22 

o 

Stof Getniddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xylene 90 

Diameter van de grootste 0 . 5 
aansluiting 
BrandbeveiJigingssys teem Sprinkler 
Toezicht Gegarandeerd 
Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.6.2 Opslagtank: Bund 6 tank 5 

I den'tificatie 
Omschrijving 
Type opslagtank 
Volume 
Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 

Waarde 

Bund 6 tank 5 
Tank 
Enkel wandi g 
6E4 
22 
o 

PI'otelis-11 

21 

m 

Eenheid 

Eenheid 

m3 

m 
m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 
m 
m 



Project: Vopak 

Stoffen 

stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.6.3 Opslagtank: Bund 6 tank 4 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 6 tank 4 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

a 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

5.6.4 Opslagtank: Bund 6 tank 3 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Stof 

p-xylene 

Waarde 

Bund 6 tank 3 
Tank 

Enkeh/andi g 

6E4 
22 

o 

Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

90 

Proteus-II 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 
m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

22 
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Diameter van de grootste 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.6.5 Opslagtank: Bund 6 tank 2 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

0.5 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 6 tank 2 

Tank 

Enkel\-Iandi g 

6E4 
22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.6.6 Opslagtank: Bund 6 tank 1 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 6 tank 1 
Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 
Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.7 Bulkopslag: Bund 7 

Eigenschap Waarde 

Proteus-II 

23 

m 

Eenheid 

m' 

m 
m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 

m 
m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 
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Naam 
Ornschrijving 
Bergend volume 
Bufferend volume 
Oppervlak 
A£sluiter (doorstromen) 
A£sluiter (bufferen) 
Blusstof 

5.7 .1 Opslagtank : Bund 7 tank 4 

Ei genscbap 

rdentificatie 
Omschrijving 
Type opslagta.nk 
Volume 
Roogte van de tank 
Hoogte grondvlak 
St6ffen 

Bund 7 
Bund met tanks 
8 . SE4 
o 
3.6E4 
Geen afvoer 
Geen afvoer 
Schuim 

Waarde 
-----------------------------
Bund 7 tank 4 

Tank 
Enkelwandig 
6E4 
22 
o 

Proteus-II 

24 

Eenheid 

m3 

m 

rn 

Stof ~dd.el.de vullingsgraad Fractie van de tijd 

p-xvlene 

Diameter van de grootste 
aansluiting 
Brandbeveiligingssysteem 
Toezicht 
Overvulbeveiliging 

0/0 

90 

5 . 7 . 2 Opslagtank: Bund 7 tank 5 

Ei genschap 

0 . 5 

Sprinkler 
Gegarandeerd 
Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

aanwezig 

0/0 

100 

-----------------------------
I.dentificatie 
Omschrijving 
Type opslagtank 
Volume 
Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 
Stoffen 

Stof 

Bund 7 tank 5 

Tank 
Enkelwandig 
6E4 
22 

o 

Gemiddelde vull~ngsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 
Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Fractie van 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m" 
m 
m 

de tijd 

m 



Project: Vopak 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.7.3 Opslagtank: Bund 7 tank 2 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 7 tank 2 

Tank 
Enkelwandig 

6E4 
22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.7.4 Opslagtank: Bund 7 tank 3 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 7 tank 3 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 
o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

p-xvlene 

Diameter van de grootste 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

0/0 

90 

5.7.5 Opslagtank: Bund 7 tank 1 

Eigenschap 

0.5 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Proteus-If 

25 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 
aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 
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Identificatie 
Omschrijv!ng 

Type opslagtank 
volume 

Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 
Stoffen 

Stof 

-----
p-xvlene 

Diameter van de grootste 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 
Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.8 Bulkopslag : Bund 8 

Bund 7 tank 1 

Tank 
Enkelwandig 

6E' 
22 
o 

Gemiddalde vullingsgraad 

0/0 

90 

0.5 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Proleus·1I 

26 

m' 
m 
m 

Fr.cU e van de tijd 
aan_zig 

0/0 

100 

m 

E::ig,": ": s: ": h: a: pC-____________________ ,wcacac' cdc"C-________________________ :E:" :" :h:" :id=-______ __ 

Naam 

Omschrijving 

Bergend volume 
Bufferend volume 
Oppervlak 

Afsluiter {doorstromenj 
Afsluiter (bufferen) 
Blusstof 

5 . 8.1 Opslagtank : Bund 8 tank 5 

Bund 8 

Bund met tanks 

8 . 5£4 

o 
3 . 6£4 

Geen afvoer 
Geen afvoer 

Schuim 

m' 
m' 

m' 

Eigenachap Waarde Eenheid 
~--~-------------------------------
ldentificatie 
Omschrijving 

Type opslagtank 
Volume 

Hoogte van de tank 
Hoogte grondvlak 
Stoffen 

Stof 

p-Kvlene 

Diameter van de grootste 
aansluiting 
Brandbeveiligingssysteem 

0 /0 

90 

Bund 8 tank 5 
Tank 
Enkel wandig 

6E' 
22 
o 

0.5 

Sprinkler 

m' 
m 
m 

Fracti e van de tijd 
aanwezi g 

0 / 0 

100 

m 



Project: Vopak 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.8.2 Opslagtank: Bund 8 tank 4 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 8 tank 4 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.8.3 Opslagtank: Bund 8 tank 3 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Waarde 

Bund 8 tank 3 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xvlene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem Sprinkler 

Toezicht Gegarandeerd 

Overvulbeveiliging Dubbel onafhankelijk 

5.8.4 Opslagtank: Bund 8 tank 2 

Eigenschap Waarde 

Proteus-II 

27 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m3 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 



Proteus-II 

Project: Vopak 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffen 

Bund 8 tank 2 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xylene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toezicht 

Overvulbeveiliging 

5.8.5 Opslagtank: Bund 8 tank 1 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Type opslagtank 

Volume 

Hoogte van de tank 

Hoogte grondvlak 

Stoffe n 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Bund 8 tank 1 

Tank 

Enkelwandig 

6E4 

22 

o 

Stof Gemiddelde vullingsgraad 

0/0 

p-xylene 90 

Diameter van de grootste 0.5 
aansluiting 

Brandbeveiligingssysteem 

Toe z icht 

Overvulbeveiliging 

5.9 Leiding: Leiding 1 

Eigenschap 

Sprinkler 

Gegarandeerd 

Dubbel onafhankelijk 

Waarde 

Leiding 1 

m' 
m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

m' 

m 

m 

Fractie van de tijd 

aanwezig 

0/0 

100 

m 

Eenheid 

Identi£.icatie 
Oms chri jving 
Lengte 

Toez icht 
Stoffen 

Zeeschip crude pompenkamer oost 

Stof 

p-xylene 

1.26E3 m 

Gegarandeerd 

Fractie van de tijd in 

bedrijf 

0/0 

3.6 

Diameter leiding 

m 

0.508 

28 



Project: Vopak 

5.10 Leiding: Leiding 2 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Lengte 

Toezicht 

Stoffen 

Stof 

p-xvlene 

5.11 Leiding: Leiding 3 

Eigenschap 

Identificatie 
Omschrijving 

Lengte 

Toezicht 

Stoffen 

Stof 

p-xylene 

5.12 Leiding: Leiding 4 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Lengte 

Toezicht 

Stoffen 

Stof 

p-xylene 

5.13 Leiding: Leiding 5 

Eigenschap 

Identificatie 

Waarde Eenheid 
-----------------------------
Leiding 2 

Zeeschip clear pompenkamer oost 

1.26E3 m 
Gegarandeerd 

Fractie van de tijd in 
bedrijf 

0/0 

4.05 

Waarde 

Leiding 3 

Diameter leiding 

m 

0.406 

Eenheid 

Lichter clear pomenkamer oost 

1. 26E3 m 

Gegarandeerd 

Fractie van de tijd in 

bedrijf 

0/0 

6.3 

Waarde 

Leiding 4 

Diameter leiding 

m 

0.406 

Eenheid 

Zeeschip crude pompenkamer west 

500 m 
Gegarandeerd 

Fractie van de tijd in 

bedrijf 

0/0 

3.6 

Waarde 

Leiding 5 

Diameter leiding 

m 

0.508 

Eenheid 

Proteus-II 

29 
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Omschrijving 

Lengte 

Toezicht 

Staffen 

Stof 

p-xvlene 

5.14 Leiding: Leiding 6 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Lengte 

Taezicht 

Staffen 

stof 

p-xylene 

5.15 Leiding: Leiding 7 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Lengte 

Toezicht 

Staffen 

Stof 

p-xylene 

5.16 Leiding: Leiding 8 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Lengte 

Taezicht 

Staffen 

Stof 

p-xvlene 

Zeeschip clear pampenkamer west 

500 m 

Gegarandeerd 

Fractie van de tijd in 
bedrijf 

Diameter leiding 

0/0 m 

4.05 0.406 

Waarde Eenheid 

Leiding 6 

Lichter clear pampenkamer west 

500 m 

Gegarandeerd 

Fractie van de tijd in 

bedrijf 

Diameter leiding 

0/0 

6.3 

m 

0.406 

Waarde 

Leiding 7 

Crude pampenkamer west 
tankputten west 

500 

Gegarandeerd 

Eenheid 

m 

Fractie van de tijd in 
bedrijf 

Diameter leiding 

0/0 

3.6 

m 

0.609 

Waarde 

Leiding 8 

Clear pompenkamer west 
tankputten west 

500 

Gegarandeerd 

Eenheid 

m 

Fractie van de tijd in 

bedrijf 

Diameter leiding 

0/0 m 

5.4 0.508 

Proteus-II 

30 
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5 . 17 Leiding : Leiding 9 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Lengte 
Toezicht 

Stoffen 

Waarde 

Leiding 9 

Crude pompenkamer oost 
tankputten oost 

500 

Gegarandeerd 

Eenheid 

m 

Stof Fractie van de tijd in 
bedrijf 

Diameter leiding 

p-xylene 

5 . 18 Leiding: Leiding 10 

Eigenschap 

Identificatie 

Omschrijving 

Lengte 

Toezicht 

Stoffen 

0/0 

3.6 

m 

0 . 609 

Waarde 

Leiding 10 

Clear pompenkamer west 
tankputten west 

500 

Gegarandeerd 

Eenheid 

m 

Stof Fractie van de tijd in 

bedrijf 
Diameter leiding 

0/0 

p-xvlene 5 . 4 

5.19 Overslagschip: Zeeschip Crude 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Type overslagverbinding 

Diameter overslagverbinding 

Scheepvaartintensiteit 

Stofregister 

Waarde 

Zeeschip Crude 

Vaargeul 10,5 meter 

Laadarm 

0.5 

40 

m 

0.508 

Eenheid 

m 
l/jaar 

Proteus-II 

31 

Stof Laden of Doorzet per 
jaar 

Verlading Tijd aanwezig 

p-xVlene 
p-xvlene 

lossen 

Lossen 
Lossen 

5.20 Overslagschip: Zeeschip Clear 

Eigenschap Waarde 

ton 

1E6 
3.8E5 

per schip 

ton 

35000 
35000 

uur 

16 
16 

Eenheid 
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Naam 

Omschrijving 

Type overslagverbinding 

Diameter overslagverbinding 

Scheepvaartintensiteit 

Stofregister 

Zeeschip Clear 

Vaargeul 10,5 meter 

Laadarm 

0.4 

30 

Stof Laden of Doorzet per Verlading 

p-xvlene 
p-xvlene 

lossen 

Lossen 
Lossen 

5.21 Overslagschip: Lichter Clear 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Type overslagverbinding 

Diameter overslagverbinding 

Scheepvaartintens iteit 

Stofregister 

jaar 

ton 

1E6 
35000 

Waarde 

Lichter Clear 

Vaargeul 10,5 meter 

Laadarm 

0.4 

138 

per schip 

ton 

35000 
35000 

Stof Laden of Doorzet per Verlading 

p-xvlene 

6 Opvangunits 

6.1 Put: Put 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Bergend volume 
Bufferend volume 

Afsluiter (doorstromen) 

Afsluiter (buffe ren) 

6.2 Riool: Riool 

Eigenschap 

Naam 

Omschrijving 

Bergend volume 

Bufferend volume 

lossen 

Lossen 

jaar 

ton 

3.45E5 

Waarde 

Put 

Niet ingevuld 

1 

o 

per 

ton 

25 00 

Handbediend (geslote n) 

Geen afvoer 

Waarde 

Riool 

Niet ingevuld 

1 

o 

schip 

m 

l/jaar 

Proteus-II 

32 

Tijd aanwezig 

uur 

24 
24 

Eenheid 

m 

l/jaar 

Tijd aanwezig 

uur 

8 

Eenheid 

m3 

m3 

Eenheid 

m3 

m3 
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Afsluiter (doorstromen) 
Afsluiter (bufferen) 

6 . 3 Riool : Riool 1 

Afvoer zender afsluiter 
Geen afvoer 

Eiqenschap Waarde Eenheid 
~~~-----------~~~------------
Naam 
Omschrijving 
Bergend volume 
Bufferend volume 
Afsluiter (doorstrornen) 

Afsluiter (bufferen) 

1 W.atersyetemen 

7.1 Estuarium: EenLShaven 

Riool 1 

Niet ingevuld 

1 

o 
Handbediend (open) 
Geen afvoer 

m' 
m' 

Proteus' Ii 

33 

:E:i;9:ecn:,:cCh:'~p______________________ ,w:' :' :r:d:eC-________________________ _E_e_n_h_e_i_d ________ _ 
Naam 
Omschrijving 
Breedte 
Diepte 

Getijgemiddelde dispersie (x) 

Eemshaven 
Zeehaven 
4E3 

10 

0.5 
Getijgemiddelde dispersie(yl 0 . 5 
Stroomsnelheid 
Haven aanwezig 

Lengte vd haven 

Breedte vd haven 
Dispersie in haven 
Afstand tot hoofdstroom 

7 . 2 Sloot : Sloat 

0.5 
J. 
1E3 

500 
10 

2.5E3 

m 
m 

m/, 

m 

m 

m 

:E:i;9:ecn:' :ch::'pC-___________________ W,:' :' :rda:: __________________________ :Ee::nCh:e:' :dC-______ _ 

Naam 

Omschrijving 

Breedte 

Oiepte 

Dispersie (x) 

Dispersle Iy) 

8 Stofgegevens 

8 . 1 p-xylene 

Sloot 
Niet ingevuld 
3 
2 
1 

0.1 

m 
m 

Eigens chap Waarde Eenheid 
~----~---------------------------------------------------



Proteus'lI 

Project : Vopak 34 

Naam 
vn-nummet 
LeSO vis 
Blootstellingsduur LeSO 
EC50 daphnia 
Blootstellingsduur EC5Q 

leSO a19 
Blootstellingsduur leso 
leSO bacterie 

Blootstellingsduur leSO 
OZV (gIg) 
Molecuulmassa ( per mol) 
Dichtheid 
Oplosbaarheid 
LogPOW(a) 

Oampdruk 

Vlampunt 

vis 

daphnia 

". 
bact . 

p-xy!ene 
1307 

B. B mg/l 
96 uu, 
8.49 mgtl 

" uu, 
3.2 mg/l 
72 uu, 
Niet ingevuld ""II 
9' uu, 
2.35 
1.062&5 .. 
900 k9/m' 
9 kg/m l 

3 . 15 

0 . 008478 ". 
21-54 
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Analyse: Vopak 

1 Questionnaire 

1.1 Totaal overzicht van de questionnaire 

Waardering totale questionnaire A 

1.2 Overzicht per vragenlijst 

Vragenlijst 

Veiligheidszorgsysteem 

Vak- en Handelingsbekwaamheid 

Werkprocedures 

Repressie 

Installatie 

2 Analyse resultaten 

2.1 Unit: Lichter Clear 

Waardering 

A 

A 

A 

A 

A 

Groep VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m' m' m' 

Lichter Clear (8 ) 3,62E4 1,28E4 4,53E3 

* Aanvaring, groot (1) 1,28E4 1,28E4 1,28E4 

* * Eemshaven (1) 1,28E4 1,28E4 1,28E4 

Details 

stof frequentie massa 

l!j kg 

p-xylene 1. 0208E-6 67500 

* Breuk overslag schip (3) 1,82E4 6,05E3 6,05E3 

* * Eemshaven (3) 1,82E4 6,05E3 6,05E3 

Details 

stof frequentie massa 

l!j kg 

p-xylene 1,1453E-6 10857 
p-xylene 1.1453E-6 10857 
p-xylene 2.2905E-6 10857 

* Aanvaring, klein (1) 5,llE3 5,llE3 5,llE3 

* * Eemshaven (1) 5,llE3 5,llE3 5,llE3 

Details 

stof frequentie massa 

l!j kg 

p-xylene 2,0415E-6 27000 

Proteus-II 

Verwacht. 
waarde 

m'!j 

0,0542 

0,013 

0,013 

tijd 

s 

1800 

0,0277 

0,0277 

tijd 

s 

20 
20 
20 

0,0104 

0,0104 

tijd 

s 

1800 

1 



Analyse: Vopak 

* Lekkage overs lag schip (3) 

* * Eernshaven (3) 

182 
182 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 

2.2 Unit: Zeeschip Clear 

frequentie 

l!j 

1. 24988-5 
1. 24988-5 
2. 4997E-5 

60 , 5 
60 , 5 

massa 

kg 

108 . 57 
108.57 
108 . 57 

60,5 
60,5 

Groep VolumeContaminatie 

(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 
rn' m3 rno 

Zeeschip Clear (16) 7,24E4 1,28E4 4,53E3 

* Aanvaring, groot (2) 2,55E4 1,28E4 1,28E4 

* * Eemshaven (2) 2,55E4 1,28E4 1,28E4 

Details 

stof frequentie massa 

l!j kg 

p-xvlene 4.824E-9 67500 
p-xylene 1,3783E-7 67500 

* Breuk overslag schip ( 6) 3 , 63E4 6, 05E3 6, 05E3 

* * Eernshaven (6) 3 , 63E4 6, 05E3 6, 05E3 

Details 

stof frequentie massa 

l!j kg 

p-xvlene 1. 1618£-7 10857 
p- xvlene 1 . 1618E-7 10857 
p-xv1ene 2 . 3237£-7 10857 
p-xylene 3. 3196E- 6 10857 
p-xylene 3 , 3196E-6 10857 
p-xylene 6 , 6391£-6 10857 

* Aanvaring, klein (2) 1,02E4 5,l1E3 5,l1E3 

* * Eernshaven (2) 1 , 02E4 5,l1E3 5,l1E3 

Details 

stof frequentie massa 

l!j kg 

p-xvlene 9,648E-9 27000 
p-xvlene 2,7566E-7 27000 

* Lekkage overslag schip ( 6) 363 60 , 5 60,5 

* * Eernshaven ( 6) 363 60 ,5 60 , 5 

0,00303 
0,00303 

tijd 

s 

20 
20 
20 

Proteus-II 

2 

Verwacht . 

waarde 

m3 / j 

0, 0955 
0,00182 
0 , 00182 

tijd 

s 

1800 
1800 

0,0832 
0,0832 

tijd 

s 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

0, 00146 
0 , 001 46 

tijd 

s 

1800 
1800 

0 , 00908 
0 , 00908 



Analyse: Vopak 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.3 Unit: Zeeschip Crude 

frequentie massa 

l/j kg 

1. 268E~6 108,57 
1,268E~6 108,57 
2 , 5359E-6 108,57 
3, 6227E-5 108,57 
3, 6227E-5 108,57 
7 ,2455E-5 108,57 

Groep VolumeContaminatie 

Zeeschip Crude (16) 

* Aanvaring, groot 

* * Eemshaven (2) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xy1ene 

* Breuk overslag schip 

* * Eemshaven (6) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p - xylene 
p-xylene 

o-xvlene 
p-xvlene 

* Aanvaring, klein 

* * Eemshaven (2) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 

(Effectgrootte) 

Totaa1 Max 

m3 m' 

9,31E4 1,28E4 

(2) 2,55E4 1,28E4 

2,55E4 1,28E4 

frequentie massa 

l/j kg 

4, 6555E-8 67500 
1,2251E-7 67500 

(6) 5,68E4 9,46E3 

5,68E4 9,46E3 

frequentie massa 

l/j kg 

8,0732E-7 16965 
8,0732E-7 16965 
1,6146E-6 16965 
2,1245E-6 16965 

2,1245E-6 16965 
4,249E-6 16965 

(2) 1,02E4 5,l1E3 

1,02E4 5,l1E3 

frequentie massa 

l/j kg 
----------------
9,3111E-8 
2,4503E-7 

27000 
27000 

* Lekkage overslag schip (6) 

* * Eemshaven (6) 

568 

568 

94,6 

94,6 

Gem 

m' 

5,82E3 

1,28E4 

1,28E4 

9,46E3 

9,46E3 

5,l1E3 

5,l1E3 

94,6 

94,6 

Proteus-II 

tijd 

s 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

Verwacht . 
waarde 

m 3 /j 

0,127 

0,00216 

0,00216 

tijd 

s 

1800 
1800 

0,111 

0,111 

tijd 

s 

20 
20 
20 
20 

20 
20 

0,00173 

0,00173 

tijd 

s 

1800 
1800 

0,0121 

0,0121 

3 



Analyse: Vopak 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-:~vlene 

p-xvlene 
p- xylene 
p-xy1ene 
p-xylene 

2.4 Unit: Leiding 10 

Groep 

Leiding 10 (8) 

* Leidinglekkage 

* * Sloot (4) 

Details 

stof 

p-xy1ene 
p-xylene 
o-xvlene 
p-xvlene 

* Leidingbreuk 

* * Sloot (4) 
Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
o-xvlene 
p-xvlene 

2.5 Unit: Leiding 9 

Groep 

Leiding 9 (8) 

* Leidinglekkage 

(4 ) 

(4) 

(4) 

frequentie massa 

l!j kg 

8 , 8105£-6 169,65 
8 , 8105£-6 169,65 
1. 7621&-5 169,65 
2 , 3186&- 5 169,65 
2 , 3186E-5 169,65 
4 , 6371E-5 169,65 

Vo1umeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 
m3 m3 m3 

2,4E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

1/j kg 

5 , 8233E-8 5089,4 
6, 4704E-9 4189 , 4 
5 , 241E-7 4189 , 4 
5 , 8233£-8 3289 . 4 

1,2E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l!j kg 

3 , 7495E-10 5 , 2535E5 
4 , 1661£-11 5 , 2445E5 
3 . 3745E-9 5 . 2445E5 
3 . 7495E-10 5 , 2355E5 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 
m3 m3 m' 
2,4E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 

Proteus-II 

tijd 

s 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

Verwacht. 
waarde 

m'!j 
0 , 00195 

0 , 00194 

0 , 00194 

tijd 

s 

600 
493 , 9 
493 . 9 
387 . 79 

1,25E-5 

1,25E-5 

tijd 

s 

600 
598 , 97 
598 , 97 
597 . 94 

Verwacht. 
waarde 

---
m'/j 

0,0013 

0,00129 

4 



Analyse: Vopak 

* * Sloat (4) 
Details 

stof 

p-xylene 
p-xvlene 
p - xylene 
p-;<y1ene 

* Leidingbreuk 

* * Sloot (4) 
Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 

2.6 Unit: Leiding 8 

Groep 

Leiding 8 (8) 
* Leidinglekkage 

* * Sloat (4) 
Details 

stof 

p- xylene 
p- xylene 
p-xylene 
p-xylene 

* Leidingbreuk 

* * Sloat (4) 
Details 

stof 

p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.7 Unit: Leiding 7 

Groep 

(4 ) 

(4 ) 

(4 ) 

1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

3.8822E-8 5089.4 
4. 3136E-9 4189.4 
3,494E-7 4189.4 
3,8822E-8 3289,4 

1,2E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

5 . 6426£-11 7 . 5502£5 
6, 2696E-12 7 . 5412£5 
5 . 0784E-10 7 . 541285 
5,6426E-11 7 , 532285 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 
m3 m3 m3 

2,4E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

5, 8233E-8 5089 , 4 
6, 4701lE-9 UB9 , 4 
5,241E-7 4189 , 4 
5, 8233E-8 3289 , 4 

l,2E4 3E3 3E3 
l,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

3,7495E-IO 5,2535E5 
4, 1661E-ll 5,2445E5 
3,3745E-9 5,2445E5 
3,7495E-10 5,2355E5 

VolumeContaminatie 

Proteus-II 

0,00129 

tijd 

s 

600 
493.9 
493,9 
387,79 

1,88E-6 
1,88E-6 

tijd 

s 

600 
599.28 
599.28 
598,57 

Verwacht . 
waarde 

m3 /j 

0,00195 
0,00194 
0,00194 

tijd 

s 

600 
493,9 
493,9 
387,79 

1,25E-5 
1,25E-5 

tijd 

s 

600 
598,97 
598,97 
597,94 

5 



Proteus-II 

Analyse: Vopak 6 

(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 

m' m' m' m' /j 
Leiding 7 (8) 2,4E4 3E3 3E3 0,0013 
* Leiding1ekkage (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 0,00129 
* * Sloot (4) 1,2E4 3E3 3E3 0,00129 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xvlene 3 . 88221::-8 5089 . 4 600 
p- xvlene 4.3136£-9 4189 . 4 493.9 
p-xvlene 3 . 494E-7 4189 . 4 493 . 9 
p- xylene 3 , 88228-8 3289 . 4 387 , 79 

* Leidingbreuk (4) 1,2E4 3E3 3E3 1,88E-6 

* * Sloot (4) 1,2E4 3E3 3E3 1,88E-6 

Details 

stof frequentie massa tijd 

l!j kg s 

p-xvlene 5 . 64268-11 7 . 5502£5 600 
o-xvlene 6. 26968-12 7 . 5412E5 599 . 28 
p-xylene 5 . 0784&-10 7 . 5412E5 599 . 28 
p- xylene 5 , 6426£-11 7, 5322E5 598 , 57 

2.8 Unit: Leiding 6 

Groep VolumeContaminatie Verwacht. 
(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 
m3 m' m' m' /j 

Leiding 6 (8) 2,4E4 3E3 3E3 0,00404 
* Leidinglekkage (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 0,00398 
* * Sloot ( 4) 1,2E4 3E3 3E3 0,00398 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l!j kg s 

p~xv1ene 1.19278-7 3355 , 7 600 
p-xy1ene 1 , 3252£- 8 2455 , 7 439,08 
p-xylene 1,07348-6 2455 , 7 439,08 
p-xy1ene 1,1927£- 7 1555 , 7 278,16 

* Leidingbreuk (4) l,2~4 3E3 3E::J 6,56E-5 
* * Sloot (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 6,56E-5 



Analyse: Vopak 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 

2.9 Unit: Leiding 5 

Groep 

Leiding 5 (8) 

* Leidinglekkage 

* * Sloot (4) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

* Leidingbreuk 

* * Sloot (4) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.10 Unit: Leiding 4 

Groep 

Leiding 4 (8) 

* Leidinglekkage 

* * Sloot (4) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 

p-xylene 

(4) 

(4) 

(4) 

frequentie massa 

1/j kg 

L 96668-9 3.3557E5 
2 . 1851E-10 3,3467E5 
L 77E-8 3.3467E5 
1 , 9666E-9 3,3377E5 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m' m' m' 

2,4E4 3E3 3E3 

1,2E4 3E3 3E3 

1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

7 , 66718-8 3355,7 
8 , 519£-9 2455,7 
6 , 9004E-7 2455,7 
7 , 66718-8 1555,7 

1,2E4 3E3 3E3 

1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

1,2643E-9 3,3557E5 
1,4047E-10 3,3467E5 
1,1378E-8 3,3467E5 
1,2643E-9 3,3377E5 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m' m' m' 

2,4E4 3E3 3E3 

1,2E4 3E3 3E3 

1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

3,8822E-8 5089,4 
4,3136E-9 4189,4 

3,494E-7 4189,4 

Proteus-II 

tijd 

s 

600 
598,39 
598,39 
596,78 

Verwacht. 
waarde 

m' /j 

0,0026 

0,00256 

0,00256 

tijd 

s 

600 
439,08 
439,08 
278,16 

4,21E-5 

4,21E-5 

tijd 

s 

600 
598,39 
598,39 
596,78 

Verwacht. 
waarde 

m' /j 

0,0013 

0,00129 

0,00129 

tijd 

s 

600 
493,9 

493,9 

7 



Analyse: Vopak 

p-xylene 

* Leidingbreuk 

* * Sloot (4) 
Details 

stof 

p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.11 Unit: Leiding 3 

GroeF 

Leiding 3 (8) 

* Leidinglekkage 

* * Sloot (4) 

Details 

stof 

p-xy1ene 
p-xylene 
p-xv1ene 
p-xvlene 

* Leidingbreuk 

* * Sloot (4) 

Details 

stof 

p-xy1ene 
p-xy!ene 
p~xv1ene 

p-xvlene 

2.12 Unit: Leiding 2 

GroeF 

(4) 

(4) 

(4) 

3,8822E-8 3289,4 

1,2E4 3E3 3E3 
1 , 2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

1/j kg 

2 , 49978- 10 5 , 2535£5 
2,7774£-11 5 , 2445E5 
2 ,2497E-9 5,244585 
2 , 4997£-10 5,235585 

VolumeContaminatie 

(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m3 m3 m3 

2,4E4 3E3 3E3 

1,2E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

3,0055E-7 3355,7 
3, 3395E-8 2455,7 
2 ,705E-6 2455,7 
3 , 0055£-7 1555,7 

1,2E4 3E3 3E3 
1,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

4, 9559E-9 3 , 355785 
5 ,5065E-10 3 , 3467E5 
4,4603£- 8 3,346785 
4,9559£-9 3,3377E5 

VolumeContaminatie 

(Effectgrootte) 

Totaa1 Max 

m3 m' 

Proteus-II 

387,79 

8,33E-6 
8,33E-6 

tijd 

s 

600 
598,97 
598,97 
597,94 

Verwacht. 

waarde 

m3 /j 

0,0102 

0,01 

0,01 

tijd 

s 

600 
439,08 
439 . 08 
278 , 16 

0,000165 
0,000165 

tijd 

s 

600 
598 , 39 
598 , 39 
596 , 78 

Verwacht. 

waarde 

m3 /j 

8 



Proteus-II 

Analyse: Vopak 9 

Leiding 2 (8) 2,4E4 3E3 3E3 0,00655 
* Leidinglekkage (4) 1,2E4 3E3 3E3 0,00644 

* * Sloat (4) 1,2E4 3E3 3E3 0,00644 

Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xvlene L 9321E-7 3355,7 600 
p- xvlene 2 , 1468E-8 2455,7 439,08 
p-xvlen.e 1. 7389E-6 2455,7 439 , 08 
~lene 1,9321E-7 1555,7 278 , 16 

* Leidingbreuk (4) 1,2E4 3E3 3E3 0 , 000106 

* * Sloat (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 0 , 000-106 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xv1ene 3,1859E-9 3 . 3557E5 600 
p-xv1ene 3,5399E-10 3 . 3467E5 598 , 39 
p-xvlene 2.8673E-8 3, 3467£5 598 . 39 
p-xylene 3, lB59E-9 3 , 3377E5 596 , 78 

2.13 Unit: Leiding 1 

Groep VolumeContaminatie Verwacht . 
(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 

mJ mJ mJ mJ /j 

Leiding 1 (B) 2,4E4 3E3 3E3 0,0032B 

* Leidinglekkage (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 0,00326 

* * Sloat (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 0,00326 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xylene 9, 7832E-8 5089 , 4 600 
p-xylene l , 087E-8 4189 , 4 493,9 
p-xy1en,e B, 8049£-7 4189 , 4 493,9 
p-xylene 9, 7832E:-8 3289 , 4 3B7,79 

* Leidingbreuk (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 2,lE-5 

* * Sloat (4 ) 1,2E4 3E3 3E3 2,lE-5 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xylene 6, 2991E-10 5 , 2535£5 600 
p-xylene 6, 999E:-ll 5 , 2445E5 598 , 97 
p-xylene 5 , 6692E-9 5 , 2445E5 598 , 97 
p-xylene 6, 2991E-10 5 , 2355E5 597 , 94 



Analyse: Vopak 

2.14 Unit: Bund 8 

Groep 

Bund 8 (20) 

* Topping 

* * Sloat (20) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.15 Unit: Bund 7 

Groep 

Bund 7 (20) 

* Topping 

* * Sloot (20) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m' m' m' 

6E4 3E3 3E3 

(20) 6E4 3E3 3E3 

6E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

2,2491E-7 2,6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 

2,2491E-7 2,6704E7 
2,499E-8 2, 6703E7 
2,0242E-6 2, 6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 
2,2491E-7 2,6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 

2,2491E-7 2,6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 
2,2491E-7 2,6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2, 6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m' m' m3 

6E4 3E3 3E3 

(20) 6E4 3E3 3E3 

6E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l/j kg 

2, 2491E-7 2 , 67()4E7 
2, 499E-8 2 , 6703E7 
2 , 0242E- 6 2, 6703E7 
2 , 2491E-7 2, 6702E7 
2 , 249lE-7 2,6704E7 
2, 499E-8 2 , 6703E7 
2, 0242E-6 2 , 6703E7 

Proteus-II 

Verwacht. 
waarde 

m'!j 

0,0375 

0,0375 

0,0375 

tijd 

8 

60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

Verwacht. 
waarde 

m3 !j 

0,0375 

0,0375 

0,0375 

tijd 

s 

60 
59,998 

59,998 
59,996 

60 
59,998 

59,998 

10 



Analyse: Vopak 

p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 

2.16 Unit: Bund 6 

Groep 

Bund 6 (24) 

* Topping 

* * Sloat (24) 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.17 Unit: Bund 5 

Groep 

2,249lE-7 2,6702E7 

2.249lE-7 2.6704E7 
2.499E-8 2.6703E7 
2.0242E-6 2.6703E7 
2.249lE-7 2.6702E7 
2.249lE-7 2.6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 
2,249lE-7 2, 6702E7 
2,249lE-7 2,6704E7 

2.499E-8 2.6703E7 
2.0242E-6 2.6703E7 
2.249lE-7 2.6702E7 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m3 m3 m3 

7,2E4 3E3 3E3 

(24 ) 7,2E4 3E3 3E3 

7,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

1/j kg 

2.249lE-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2, 5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 

2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 

2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2.2491E-7 2.5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

VolumeContaminatie 

Proteus-II 

59,996 

60 
59.998 
59.998 
59.996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 

59.998 
59.998 
59.996 

Verwacht. 

waarde 

m 3 /j 

0,045 

0,045 

0,045 

tijd 

s 

60 
59.998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59.996 
60 
59.998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59.996 
60 
59.998 
59.998 
59.996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
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Analyse: Vopak 

Bund 5 (24) 

* Topping 

* * Sloot (24) 
Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.18 Unit: Bund 4 

Groep 

Bund 4 (24) 

* Topping 

* * Sloot (24) 
Details 

stof 

p-xylene 
o-xylene 
o-xv1ene 
p- xvlene 
p-xylene 

(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

mJ mJ mJ 

7,2E4 3E3 3E3 
(24 ) 7,2E4 3E3 3E3 

7,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l!j kg 

2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m3 mJ mJ 

7,2E4 3E3 3E3 
(24) 7,2E4 3E3 3E3 

7,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

l!j kg 

2,2491E-7 2 , 53951::7 
2.499E-8 2 . 53941::7 
2,0242E-6 2 , 5394E7 
2,2491E-7 2 . 5393E7 
2,2491E-7 2, 5395E7 

Proteus-II 

waarde 

m J /j 

0,045 

0,045 
0,045 

tijd 

s 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59.998 
59.998 
59.996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

Verwacht . 
waarde 

mJ /j 

0,045 
0,045 

0,045 

tijd 

s 

60 
59.998 
59.998 
59.996 
60 
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Analyse: Vopak 

p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 

2.19 Unit: Bund 3 

Groep 

Bund 3 (24) 

* Topping 

* * Sloot (24) 

Details 

stof 

p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 

2,499E-8 2,5394E7 

2.0242E-6 2.5394E7 
2,249lE-7 2.5393E7 
2.249lE-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 

2.249lE-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2,5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 

2.2491E-7 2,5393E7 

VolumeContaminatie 

(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 
m3 m' m' 
7,2E4 3E3 3E3 

(24) 7,2E4 3E3 3E3 

7,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

1/j kg 

2,2491E-7 2,5395E7 

2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 

2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2.5393E7 
2,2491E-7 2. 5395E7 
2,499E-8 2.5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,249lE-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 

2,0242E-6 2,5394E7 
2.2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2.499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,249lE-7 2/5393E7 

Proteus-II 

59,998 

59.998 
59.996 
60 
59.998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59.996 
60 
59,998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59,996 

Verwacht. 

waarde 

m3 /j 

0,045 

0,045 

0,045 

tijd 

s 

60 

59.998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 

59,998 
59,998 
59.996 
60 
59.998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 

59,998 
59,996 
60 
59.998 
59,998 
59,996 
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Analyse: Vopak 

2.20 Unit: Bund 2 

Groep 

Bund 2 (24) 

* Topping 

* * Sloat (24) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 

2.21 Unit: Bund 1 

Groep 

Bund 1 (24) 

* Topping 

* * Sloot. (24) 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m3 m3 m3 

7,2E4 3E3 3E3 

(24 ) 7,2E4 3E3 3E3 

7,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

1/j kg 

2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

VolumeContaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m3 m3 m' 

7,2E4 3E3 3E3 

(24 ) 7,2E4 3E3 3E3 

7,2E4 3E3 3E3 

frequentie massa 

1/j kg 
--------
2,2491E-7 
2,499E-B 
2,0242E-6 

2,5395E7 
2,5394E7 
2,5394E7 

Proteus-II 

Verwacht. 
waarde 

m3 /j 

0,045 

0,045 

0,045 

tijd 

s 

60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59,998 
59,998 
59,996 

Verwacht. 
waarde 

m'/j 

0,045 

0,045 

0,045 

tijd 

s 

60 
59,998 
59,998 

14 

. ' 



Proteus'lI 

Analyse : Vopak 15 

p-xylene 2,2491E-7 2,5393£7 59,996 

o-xvlene 2 . 2491£-7 2.5395£7 60 
Q-xvlene 2 . 499E-8 2 . 5394E7 59 , 998 
a-xylene 2 . 0242£-6 2 . 5394E7 59.998 
p-xvlene 2.2491£-7 2 . 5393E7 59 . 996 
p-xvlene 2.2491£-1 2 . 5395£7 60 
p-xylene 2,499£-8 2,5394£7 59 , 998 
p-xylene 2.0242£-6 2,5394£7 59,998 
p-xylene 2,249U:;-7 2 , 5393£7 59,996 
p-xylene 2 , 2491£-7 2,5395£7 60 
a-xyl ene 2.499£-8 2 . 5394£7 59 , 998 
o-xvlene 2.02 42£-6 2.5394E7 59 , 998 
a-xylene 2, 2491£-7 2. 5393E7 59,996 
p-xvlene 2.2491£-7 2. 5395E7 60 
p-xylene 2 , 499£-8 2 , 5394E7 59 , 998 
p-xylene 2, 0242£-6 2 , 5394£7 59 . 998 
p-xylene 2, 2491£-7 2 . 5393£7 59 , 996 
p-xylene 2,2491E-7 2, 5395E7 60 
a-xylene 2 . 499£-8 2 . 5394£7 59 . 998 
o-xvlene 2.0242£-6 2.5394E:7 59.998 
a-xylene 2 . 2491£-7 2.5393E7 59 . 996 



Analyse: Vopak 

1 Questionnaire 

1.1 Totaa1 overzicht van de questionnaire 

Waarderihg totale questionnaire A 

1.2 Overzicht per vragen1ijst 

Vragen1ijst Waardering 
-------------------------------------------
Veiligheidszorgsysteem 

Vak- en Handelingsbekwaamheid 

Werkprocedures 

A 

A 

A 

A 

A 

Repressie 

Installatie 

2 Analyse resultaten 

2.1 Unit : Leiding 10 

Groep 

Leiding 10 (8) 

* Leidingbreuk 

* * Sloat (4) 
Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 

* Leidinglekkage 

* * Sloat (4) 
Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 

2.2 Unit: Leiding 9 

Groep 

(4 ) 

(4 ) 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

7,IE3 lE3 888 
4E3 lE3 lE3 
4E3 lE3 lE3 

frequentie massa 

1/j kg 

3.7495E-10 5 , 2535E5 
4 . 1661E-11 5 . 2445E5 
3, 3745E-9 5 , 244585 
3 , 74958-10 5 , 235585 

3,1E3 942 776 

3 ,lE3 942 776 

frequentie massa 

l!j kg 

5 . 8233E-8 5089.4 
6. 4704E-9 4189.4 
5.241E-7 4189.4 
5 , 8233E-8 3289,4 

Oevercontaminatie 

Protous-II 

Verwacht . 
waarde 

m/j 

0 , 000506 
4 , 17E-6 
4 , 118-6 

tijd 

s 

600 
598,97 
598,97 
597,94 

0,000502 
0,000502 

tijd 

s 

600 
493.9 
493,9 
387,79 

Verwacht. 

1 



Proteus-II 

Analyse: Vopak 2 

(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 

m m m m/j 

Leiding 9 (B) 7,IE3 lE3 BBB 0 , 000335 
* Leidingbreuk (4) 4E3 lE3 lE3 6, 27E-7 

* * Sloot (4) 4E3 lE3 lE3 6, 27E-7 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l!j kg s 

p-xv1ene 5 ,6426E-11 7 , 5502E5 600 
p-xvlene 6 , 2696E-12 7 , 5412E5 599 , 28 
p-xvlene 5 . 078-1E-10 7 , 5412E5 599,28 
p-xylene 5,6426E-11 7 , 532255 598 , 57 

• Leidinglekkage (4 ) 3,IE3 942 776 0,000335 
... Sloo (4 ) 3,IE3 942 776 0,000335 

Details 
stof frequentie massa tijd 

l!j kg s 

p-xvlene 3 , 8822E-B 50B9 , 4 600 
p-xvlene 4 . 3136E-9 41B9 . 4 493 , 9 
p-xylene 3 , 494E-7 41B9 , 4 493 , 9 
p-xylene 3 , 8822E-8 32B9,4 387 , 79 

2.3 Unit: Leiding 8 

Groep Oevercontaminatie Verwacht. 

(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 
m m m m/j 

Leiding 8 (8) 7,IE3 lE3 88B 0,000506 
... Leidingbreuk (4 ) 4E3 lE3 lE3 4,17E-6 

'" ... Sloot (4.) 4E3 lE3 lE3 4,17E-6 

Details 
stof frequentie massa tijd 

1/j kg s 

p-xvlene 3 , 7495E-10 5 , 2535E5 600 
p-xy1ene 4 , 1661E-11 5, 2445E5 598 , 97 
p-xylene 3, 3745E-9 5, 2445E5 598 , 97 
p-xylene 3 , 7495E-10 5, 2355E5 597 , 94 

... Le~dinglekkage (4) J , lEJ 942 776 0,000502 

... ... Sloot ( 4) 3 , 1 E3 942 776 0, 000502 



Analyse: Vopak 

Details 

stof 

p- xviene 
p-xylene 
p-xvi ene 
p-xylene 

2.4 Unit: Leiding 7 

Groep 

Leiding 7 (8) 
* Leidingbreuk 
* * Sloot (4) 
Details 

stof 

p-xyHme 
p-xylene 
p-xylene 
p-xy1ene 

* Leidinglekkage 
* * Sloot (4) 
Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xy1ene 
p-xylene 

2.5 Unit: Leiding 6 

Groep 

Leiding 6 (8) 
* Leidingbreuk 

* * Sloot (4) 
Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

frequentie massa 

l/j kg 

5 , 8233E-8 5089 , 4 
6 , 4704E- 9 4189 , 4 
5,241£- 7 4189.4 
5, 8233E-8 3289,4 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 
m m m 
7,IE3 lE3 888 

(4 ) 4E3 IE3 lE3 
4E3 lE3 lE3 

frequentie massa 

l/j kg 

5,6426E-ll 7,5502E5 
6, 2696E-12 7 , 5412E5 
5,0784E-10 7,5412E5 
5, 6426E-11 7, 5322E5 

(4) 3,IE3 942 776 
3,IE3 942 776 

frequentie massa 

l/j kg 

3 , 8822E-8 5089,4 
4,3136E-9 41!l9,4 
3, 494E-7 4189,4 
3, 8822E- 8 3289,4 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 
m m m 

5,82E3 lEJ 727 
(4) 4E3 lE3 lE3 

4EJ lEJ lE3 

frequentie massa 

l/j kg 

1,9666E-9 3,3557£5 
2,1851E-I0 3 . 3467E5 
1,77E-8 3 , 346785 

Proteus-II 

tijd 

s 

600 
493 , 9 
493 , 9 
387 , 79 

Verwacht. 
waarde 

m/j 
0 ,000335 
6 , 27E-7 
6 , 27E- 7 

tijd 

s 

600 
599 , 28 
599 , 28 
598 , 57 

0,000335 
0,000335 

tijd 

s 

600 
493 , 9 
493 , 9 
387 ,7 9 

Verwacht. 
waarde 

m/j 

0,000624 
2,19E-5 
2,19E-5 

tijd 

s 

600 
598 , 39 
598,39 
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Proteus-II 

Analyse: Vopak 4 

p-xylene 1,9666E-9 3,3377E5 596,78 

* Leidinglekkage (4) 1,82E3 621 455 0,000603 

* * Sloot (4) 1,82E3 621 455 0 , 000603 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xvlene 1.1927£-7 3355 . 7 600 
p-xy1ene 1, 3252£- 9 2455 , 7 439 , 08 
p-xy1ene 1 , 07311£-6 2455 , 7 439, 08 
p-xylene 1 , 1927E-7 1555 , 7 278 , 16 

2.6 Unit: Leiding 5 

Groep Oevercontaminatie Verwacht. 

(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 
m m m m/j 

Leiding 5 (8) 5,82E3 lE3 727 0 ,000401 
* Leidingbreuk (4) 4E3 lE3 lE3 1, 4£-5 

* * S100t (4) 4E3 lE3 lE3 1 , 4E-5 

Details 

stof frequentie massa tijd 

1/j kg s 

p-xy1ene 1,2643£-9 3 , 3-557£5 600 
p-xy1ene 1,4047£-10 3 , 3467E5 598 , 39 
p-xv1ene 1 . 13788-8 3 . 3467E5 598 . 3.9 
e-xv1ene 1 , 2643E-9 3 , 337785 596 , 78 

* Leidinglekkage (4 ) 1,82E3 621 455 0 , 000387 

* * Sloot (4) 1,82E3 621 455 0 , 000387 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xylene 7 , 6671E- 8 3355 , 7 600 
p- xylene 8 , 519E-9 2455 , 7 439,08 
p- xvlene 6 . 9004£- 7 2455 . 7 439,08 
p-xylene 7 , 6671E- 8 1555 , 7 278,16 

2.7 Unit: Leiding 4 

Groep Oevercontaminatie Verwacht. 

(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max (:;pm 

m m m m/j 



Proteus-II 

Analyse: Vopak 5 

Leiding 4 (8) 7,1E3 1E3 888 0,000337 

* Leidingbreuk (4 ) 4E3 1E3 1E3 2,78E-6 

* * Sloot (4 ) 4E3 1E3 1E3 2,78E-6 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xvlene 2.4997E-10 5 . 2535E5 600 
p-xv1ene 2.7774E-ll 5 . 2445E5 598 . 97 
p-xvlene 2.2497E-9 5 . 2445E5 598 . 97 
E-xylene 2. 4997E-IO 5,2355E5 597.94 

* Leidinglekkage (4) 3,lE3 942 776 0,000335 

* * Sloot (4) 3,lE3 942 776 0,000335 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xv1ene 3 . 8822£-8 5089.4 600 
p-xvlene 4 , 3136E-9 4189,4 493 . 9 
p-xvlene 3 . 494E-7 4189.4 493 . 9 
p-xylene 3,8822E-8 3289,4 387,79 

2.8 Uni t: Leiding 3 

Groep Oevercontaminatie Verwacht. 

(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 
m m m m/j 

Leiding 3 (8) 5,82E3 lE3 727 0,00157 
* Leidingbreuk (4) 4E3 1E3 1E3 5,51E-5 

* * Sloot (4 ) 4E3 1E3 1E3 5, 5IE-5 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xy1ene 4, 9559E-9 3 , 3557E5 600 
p-xylene 5 , 5065E-:10 3. 3467E5 598 , 39 
p-xy1ene 4 , 4603E-8 3,3467E5 598,39 
p-xy1ene 4 , 9559E-9 3, 3377E5 596 , 78 

* Leidinglekkage (4) 1,82E3 621 455 0 ,00152 

* * Sloot (4 ) 1,82E3 621 455 0,00152 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xylene 3 , 0055£- 7 3355 , 7 600 
p-xylene 3, 3395E-8 2455 , 7 439 , 08 
p-xylene 2 , 705E-6 2455 , 7 439,08 
p-xylene 3 , 0055E-7 1555 , 7 278,16 



Proteus-II 

Analyse: Vopak 6 

2.9 Unit: Leiding 2 

Groep Oevercontaminatie Verwacht. 
(Effectgrootte) waarde 

Totaal Max Gem 
m m m m/j 

Leiding 2 (8) 5,82E3 1E3 727 0, 00101 
* Leidingbreuk (4) 4E3 1E3 1E3 3 , 54E-5 
* * Sloot (4 ) 4E3 1E3 1E3 3 , 54E-5 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xylene 3 , l 859E-9 3, 355785 600 
p- xy1ene 3 , 5399E- 10 3, 3467E5 598 , 39 
p-xylene 2 ,8 673E-8 3,3467E5 598 ,39 
p- xylene 3, 1859£-9 3, 337TE5 596 , 78 

* Leidinglekkage (4 ) l,82E3 621 455 0 , 000976 

* * Sloat (4 ) 1,82£3 621 455 0 , 000976 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xylene 1 , 9321E-7 3355,7 600 
p-xylene 2 , 1468E-8 2455,7 439 , 08 
p-xylene 1 , 7389£- 6 2455,7 439 , 08 
p- xylene 1 , 9321E-7 1555,7 278,16 

2.10 Unit: Leiding 1 

Groep Oevercontaminatie Verwacht . 
(Effectgrootte) waarde 

Tataal Max Gem 
m m m m/j 

Leiding 1 (8) 7,IE3 lE3 888 0,00085 
* Leidingbreuk (4 ) 4E3 lE3 lE3 7E-6 

* * Slaat (4) 4E3 lE3 lE3 7E-6 
Details 

stof frequentie massa tijd 

l/j kg s 

p-xylene 6,2991E-10 5, 2535E5 600 
p-xvlene 6.999E-11 5. 2445E5 598.97 
p-xvlene 5 . 6692E-9 5 . 244585 598.97 
p-xvlene 6 . 2991E-10 5. 2355£5 597.94 

* Leidinglekkage (4) 3,1E3 942 776 0,000843 



Analyse: Vopak 

* * Sloat (4) 
Details 

stof 

p-xyl ene 
p-xvl ene 
p- xvl ene 
p-xyl ene 

2.11 Unit: Bund 8 

Groep 

Bund 8 (20) 

* Topping 
* * Sloot (20) 
Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 

2.12 Unit: Bund 7 

Groep 

3,lE3 942 776 

frequentie massa 

l/j kg 

9 . 7832E-8 5089 . 4 
1. 087E-8 4189.4 
8 . 8049E-7 4189 . 4 
9,7832,E-8 3289 , <1 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

2E4 lE3 l E3 

(20) 2E4 lE3 lE3 
2E4 lE3 lE3 

frequentie massa 

l/j kg 

2,2491E-7 2,6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2, 6703E7 
2, 2491E-7 2,6702E7 
2.2491E-7 2.6704E7 
2.499E-8 2.6703E7 
2.0242E-6 2,6703E7 
2,2491E-7 2.6702E7 
2.2491E-7 2.6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 
2.2491E-7 2.6704E7 
2,499E-8 2.6703E7 
2.0242E-6 2.6703E7 
2.2491E-7 2.6702E7 
2.2491E-7 2.6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 
2,2491E-7 2, 6702E7 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Proteus-II 

0,000843 

tijd 

s 

600 
493.9 
493.9 
387,79 

Verwacht. 
waarde 

m/j 

0,0125 
0,0125 
0,0125 

tijd 

s 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59 , 998 
59.996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

Verwacht. 
waarde 
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Analyse: Vopak 

Bund 7 (20) 

* Topping 

* * Sloat (20) 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 

2.13 Unit: Bund 6 

Groep 

Bund 6 (24) 

* Topping 

* * Sloat (24) 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xylene 

Totaal Max Gem 

m m m 

2E4 lE3 lE3 

(20) 2E4 lE3 lE3 

2E4 lE3 lE3 

frequentie massa 

l/j kg 

2.2491E-7 2.6704E7 
2.499E-8 2.6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 
2,249lE-7 2,6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 

2.0242E-6 2.6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 
2,2491E-7 2,6704E7 
2,499E-8 2.6703E7 
2,0242E-6 2.6703E7 
2,2491E-7 2,6702E7 
2,249lE-7 2,6704E7 
2,499E-8 2,6703E7 
2,0242E-6 2,6703E7 

2,249lE-7 2,6702E7 
2,2491E-7 2.6704E7 
2.499E-8 2.6703E7 
2,0242E-6 2.6703E7 
2, 24'9lE-7 2, 6702E7 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

2,4E4 lE3 lE3 

(24) 2,4E4 IE3 lE3 

2,4E4 lE3 lE3 

frequentie massa 

l/j kg 

2,249lE-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,249lE-7 2,5395E7 

2,499E-8 2.5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 

2,499E-8 2,5394E7 

Proteus-II 

m/j 

0,0125 

0,0125 

0,0125 

tijd 

s 

60 
59.998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 

59.998 
59,996 
60 
59.998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59.996 
60 
59.998 
59.998 
59,996 

Verwacht. 
waarde 

m/j 

0,015 

0,015 

0,015 

tijd 

s 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 

59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 

59,998 
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Analyse: Vopak 

p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

2.14 Unit: Bund 5 

Groep 

Bund 5 (24) 

* Topping 

* * Sloat (24) 

Details 

stof 

p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xv1ene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xVlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 

2.15 Unit: Bund 4 

Groep 

2,0242E-6 2,5394E7 

2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

2,4E4 lE3 lE3 

(24) 2,4E4 lE3 lE3 

2,4E4 lE3 lE3 

frequentie massa 

l!j kg 

2,2491E-7 2,5395E7 

2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 

2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 

2.0242E-6 2,5394E7 
2.2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2.0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Proteus-II 

59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

Verwacht. 
waarde 

m/j 

0,015 

0,015 

0,015 

tijd 

s 

60 

59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 
59.998 
59,996 

Verwacht . 
waarde 
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Analyse: Vopak 

Bund 4 (24) 

* Topping 

* * Sloot (24) 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xy1ene 
p-xy1ene 
p-xy1ene 

p-xv1ene 
p-xv1ene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xy1ene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 

2.16 Unit: Bund 3 

Groep 

Bund 3 (24) 

* Topping 

* * Sloot (24) 

Details 

stof 

p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xy1ene 
p-xylene 
p-xy1ene 

p-xy1ene 

Totaal Max Gem 

m m m 

2,4E4 lE3 1E3 

(24) 2,4E4 1E3 1E3 

2,4E4 1E3 1E3 

frequentie massa 

l!j kg 

2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2 ,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 

2.0242E-6 2.5394E7 
2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 

2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 

2,2491E-7 2.5393E7 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

2,4E4 1E3 1E3 

(24 ) 2,4E4 1E3 1E3 

2,4E4 1E3 1E3 

frequentie massa 

l!j kg 

2,2491E-7 2,5395E7 

2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2 ,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 

2,499E-8 2,5394E7 

Proteus-II 

m/j 

0,015 

0,015 

0,015 

tijd 

s 

60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 

59.998 
59.996 
60 
59.998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59.996 
60 
59.998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59.996 

Verwacht . 
waarde 

m/j 

0,015 

0,015 

0,015 

tijd 

s 

60 

59.998 
59.998 
59.996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 
60 

59,998 
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Analyse: Vopak 

p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 

2.17 Unit: Bund 2 

Groep 

Bund 2 (24) 

* Topping 

* * Sloat (24) 

Details 

stof 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 

2,0242E-6 2,5394E7 

2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2.2491E-7 2.5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2.5393E7 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

2,4E4 lE3 lE3 

(24) 2,4E4 lE3 1E3 

2,4E4 lE3 lE3 

frequentie massa 

1/j kg 

2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2, 5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 

2.0242E-6 2.5394E7 
2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 

2.0242E-6 2.5394E7 
2.2491E-7 2,5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 

2,2491E-7 2.5393E7 

Proteus-II 

59,998 

59.996 
60 
59.998 
59.998 
59.996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59.998 
59.998 
59.996 

Verwacht. 
waarde 

m/j 

0,015 

0,015 

0,015 

tijd 

s 

60 
59.998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 

59.998 
59.996 
60 
59.998 
59,998 
59,996 
60 
59,998 

59.998 
59,996 
60 
59.998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 

59.996 
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Analyse: Vopak 

2.18 Unit: Bund 1 

Groep 

Bund 1 (24) 

* Topping 

* * Sloot (24) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 

p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 
p-xvlene 

2.19 Unit: Lichter Clear 

Groep 

Lichter Clear (8) 

* Aanvaring, groot 

* * Eemshaven (1) 

Details 

stof 

o-xvlene 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

2,4E4 lE3 lE3 

(24 ) 2,4E4 1E3 1E3 

2,4E4 1E3 1E3 

frequentie massa 

1/j kg 

2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

2,2491E-7 2,5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2,5394E7 
2.2491E-7 2.5393E7 
2,2491E-7 2,5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2.2491E-7 2.5393E7 
2.2491E-7 2.5395E7 
2,499E-8 2,5394E7 
2,0242E-6 2,5394E7 
2,2491E-7 2,5393E7 

2.2491E-7 2.5395E7 
2.499E-8 2.5394E7 
2.0242E-6 2.5394E7 
2 . 2491E-7 2,5393E7 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max Gem 

m m m 

497 127 62,1 

(1) 127 127 127 

127 127 127 

frequentie massa 

1/j kg 
----------------
1, 0208E-6 67500 

Proteus-II 

Verwacht. 
waarde 

m/j 

0,015 

0,015 

0,015 

tijd 

s 

60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59.998 
59.998 
59.996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59,998 
59.998 
59,996 
60 
59,998 
59,998 
59,996 

60 
59,998 
59,998 
59,996 

Verwacht. 
waarde 

m/j 

0,00113 

0,000l3 

o,ooon 

tijd 

s 

1800 

12 



Analyse: Vopak 

* Breuk overs1ag schip (3) 263 87 ,6 

* * Eemshaven (3) 263 87,6 

Details 

stof frequentie massa 

1/j kg 

p-xvlene 1. 1453E-6 10857 
p-xvlene 1. 1453E-6 10857 
p-xvlene 2,2905E-6 10857 

* Aanvaring, klein (1) 80,5 80,5 

* * Eemshaven (1) 80,5 80,5 

Details 

stof frequentie massa 

l/j kg 

p-xvlene 2,0415E-6 27000 

* Lekkage overslag schip (3) 26,3 8,76 

* * Eemshaven (3) 

Details 

stof 

p-xylene 
p- xylene 
p-xvlene 

2.20 Unit: Zeeschip Clear 

Groep 

Zeeschip Clear (16) 

* Aanvaring, groot 

* * Eemshaven (2) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xvlene 

* Breuk overs1ag schip 

* * Eemshaven (6) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 
p-xylene 
p-xv1ene 
p-xv1ene 
p-xv1ene 

(2) 

(6) 

26 ,3 

frequentie 

l/j 

1 , 24.98E-5 
1 , 2498E-5 
2 ,4997E-5 

8,76 

massa 

kg 

10B , 57 
108,57 
108 ,57 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max 

m m 

994 127 

255 127 

255 127 

frequentie massa 

l/j kg 

4,824E-9 67500 

l,3783E-7 67500 

526 87,6 

526 87,6 

frequentie massa 

1/j kg 

1,1618£-7 10857 
1, 1618E-7 10857 
2 , 3237£-7 10857 

3 , 3196E-6 10857 
3, 3196E-6 10857 
6 , 6391E-6 10857 

87,6 

87,6 

80 , 5 

80,5 

8,76 

8,76 

Gem 

m 
62,1 

127 

127 

87,6 

87,6 

Proteus-II 

0,000401 

0,000401 

tijd 

s 

20 
20 
20 

0,000164 

0,000164 

tijd 

s 

1800 

0,000438 

0,000438 

tijd 

s 

20 
20 

20 

Verwacht. 
waarde 

m/j 
0 , 00256 

1,82B-5 

1 , 82£-5 

tijd 

s 

1800 

1800 

0,0012 

0,0012 

tijd 

s 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

13 



Analyse: Vopak 

* Aanvaring, klein 

* * Eemshaven (2) 

Details 

stof 

o- xv1ene 
p-xvlene 

(2) 161 

161 

frequentie 

l/j 

9.648E-9 
2.7566E-7 

80,5 

80,5 

massa 

kg 

27000 
27000 

* Lekkage averslag schip (6) 52,6 8,76 

* * Eemshaven (6) 

Details 

stof 

----------------------
o-xvlene 
p-xv1ene 
p-xv1ene 
p-xv1ene 
p-xv1ene 
p-xylene 

2.21 Unit: Zeeschip Crude 

Groep 

Zeeschip Crude (16) 

* Aanvaring, groat 

* * Eemshaven (2) 

Details 

stof 

p-xylene 
p-xylene 

(2) 

* Breuk avers lag schip (6) 

* * Eemshaven (6) 

Details 

stof 

p,.-xv1ene 
p->:vlene 
p-xvl ene 
p-xylene 
p-xylene 
p- xylene 

52,6 

frequentie 

l/j 

1. 268E-6 
1 . 268E-6 
2 . 5359£-6 
3,6227£-5 
3 , 6227E-5 
7,24558-5 

8,76 

massa 

kg 

108.57 
108.57 
108.57 
108.57 
108.57 
108,57 

Oevercontaminatie 
(Effectgrootte) 

Totaal Max 

m m 

1,14E3 127 

255 127 

255 127 

frequentie massa 

l/j kg 

4,6555E-8 67500 
l,2251E-7 67500 

657 llO 
657 llO 

frequentie massa 

l/j kg 

8 . 0732E-7 16965 
8.0732£-7 16965 
1, 6J11OE-6 16965 
2, 1245E-6 16965 
2 , 1245£- 6 16965 
4 , 249E-6 16965 

80,5 

80,5 

8,76 

8,76 

Gem 

m 

71,2 

127 

127 

llO 
llO 

Proteus-II 

2,3E-5 

2,3E-5 

tijd 

s 

1800 
1800 

0,00131 

0,00131 

tijd 

s 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

Verwacht . 
waarde 

m/j 
0 , 002 74 

2 , 15E-5 

2 , 15E-5 

tijd 

s 

1800 
1800 

0,00128 

0,00128 

tijd 

s 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

14 



Analyse : Vopak: 

• Aanvaring, klein 
• ~ Eemshaven (2) 
Details 

.tof 

a- xylene 
p-xylene 

(2) 161 

161 

frequentie 

l !j 

9. 3111E-8 
2, 4503& 1 

Lekkage overs1ag Behip (6) 65 , 1 
• Eemshaven (6) 65 , 7 

Details 

stof freque ntie 

I /j 

a-xylene 8. 8105E-6 
p-xvlene 8. 8105E-6 
a- xylene 1 . 1621E-5 
a-xylene 2. 3186E-5 
a-xylene 2. 3186E-5 
p-xylene 4, 6311E-5 

Proteus-II 

15 

80,5 80 , 5 2 , 12E-5 
80 , 5 80 , 5 2, 12E-5 

_lIIlIIa tijd 

" • 
27000 1800 
21000 1800 

11 11 0, 001 4 
11 11 0, 0014 

_lIIlIIa tijd 

" • 
169. 65 20 
169. 65 20 
169 . 65 20 
169.65 20 
169.65 20 
169, 65 20 
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Referentiekader ten behoeve van de beoordeling van resultaten uit Proteus. 
8ij deze beoordeling wordt het CIW rapport "Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" gehanteerd_ 

Basisgegevens 

Referentievolume 
Weegfactor watersysteem 

Installatie(onderdeel) 

Zeeschip Clear Aanvaring, groot 

Zeeschip Clear Breuk overslag schip 

Zeeschip Clear Aanvaring, klein 

Zeeschip Clear Lekkage overslag schip 

Zeeschip Crude Aanvaring, groot 

Zeeschip Crude Breuk overs lag schip 

Zeeschip Crude Aanvaring, klein 

Zeeschip Crude Lekkage overslag schip 

Stof 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

15000000 m3 (standaard) 
10 (zie ondermeer CIWrapport integrala aanpak van risico's van onvoorziene 

lozingen, bijlage 2, tabel 7) 

Frequentie 

0,000000137 

0,00000663 

0,000000275 

0,0000724 

0,000000122 

0,00000424 

0,000000245 

0,0000463 

vOlume 
verontreinigd 
oppervlakte 
water 

12800 

6050 

5110 

60,5 

12800 

9460 

5110 
94,6 

Milieu Schade 
Index (MSI) 

a,S3E-03 

4,03E-03 

3,41E-03 

4,03E-OS 

a,S3E-03 

6,31E-03 

3,41E-D3 
6,31E-DS 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 



Referentiekader 

1,E+OO 

1,E-01 -

1,E-02 

1,E-03 • 

1,E-04 -

..... 
"-
III 1,E-OS III 
= ::::.. 
II) 
c: 1,E-06 -III 
~ 

e 
1,E-O? o 

1,E-OB 

1,E-09 -

1 ,E-1 0 

1,E-11 

0,0001 0,001 0,01 0,1 10 100 1000 

Milieuschade-index (MSI) 
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Referentiekader ten behoeve van de beoordeling van resultaten uit Proteus. 
8ij deze beoordeling wordt het CIW rapport "Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" gehanteerd. 

8asisgegevens 

Referentievolume 
Weegfactor watersysteem 

Installatie(onderdeel) 

Ze!eschip Clear Aanvaring, groot 

Zeeschip Clear Breuk overslag schip 

Ze,eschip Clear Aanvaring, klein 

Zeeschip Clear Lekkage overslag schip 

Ze,eschip Crude Aanvaring, groot 

Zeeschip Crude Breuk overslag schip 

Zeoeschip Crude Aanvaring, klein 

Zeeschip Crude Lekkage overslag schip 

Stof 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

15000000 m3 (standaard) 
10 (zie ondermeer CIWrapport integrala aanpak van risico's van onvoorziene 

lozingen, bijlage 2, tabel 7) 

Frequentie 

0,000000137 

0,00000663 

0,000000275 

0,0000724 

0,000000122 

0,00000424 

0,000000245 

0,0000463 

vOlume 
verontreinigd 
oppervlakte 
water 

12800 

6050 

5110 

60,5 

12800 

9460 

5110 

94,6 

Milieu Schade 
Index (MSI) 

8,53E-03 

4,03E-03 

3,41E-03 

4,03E-05 

8,53E-03 

6,31E-03 

3,41 E-03 

6,31E-05 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 



Referentiekader ten behoeve van de beoordeling van resultaten uit Proteus. 
8ij deze beoordeling wordt het CIW rapport "Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" gehanteerd. 

Basisgegevens 

Bund 1-8 Topping 

Referentievolume 
Weegfactor watersysteem 

I nstaJiatie( onderdeel) 

Leiding 8/10 Leidingbreuk 

Leiding 8/10 Leidinglekkage 

Leiding 7/9 Leidingbreuk 

Leiding 7/9 Leidinglekkage 

Leiding 4 Leidingbreuk 

Leiding 4 Leidinglekkage 

Leiding 1 Leidingbreuk 

Leiding 1 leidinglekkage 

Leiding 6 Leidingbreuk 

Leiding 6 Leidinglekkage 

Leiding 5 Leidingbreuk 

Leiding 5 Leidinglekkage 

Leiding 3 Leidingbreuk 

Leiding 3 Leidinglekkage 

Leiding 2 Leidingbreuk 

Leiding 2 Leidinglekkage 

Stof 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyfeen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyfeen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyleen 

p-xyfeen 

p-xyfeen 

p-xyleen 

15000000 m3 (standaard) 
1000 (zie ondermeer CIWrapport integrala aanpak van risico's van onvoorziene 

lozingen, bijlage 2, tabel 7) 

vOlume 
verontreinigd 
oppervlakte Milieu Schade 

Frequentie water Index (MSI) 

0,00000202 3000 2,OOE-01 

3,37E-09 3000 2,OOE-01 

0,000000524 3000 2,OOE-01 

5,01E-10 3000 2.00E-01 
0,000000349 3000 2,OOE-01 

2,24E-09 3000 2,00E-01 

0,000000349 3000 2,OOE-01 

5,66E-09 3000 2,OOE-01 

0,00000088 3000 2.00E-01 
1,77E-OB 3000 2,OOE-01 

0,00000107 3000 2,OOE-01 

1,13E-08 3000 2,OOE-01 

0,00000069 3000 2,OOE-01 
4,46E-OB 3000 2,OOE-01 

0,0000027 3000 2,OOE-01 

2,86E-08 3000 2,OOE-01 

0,00000173 3000 2,OOE-01 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 

O,OOE+OO 



1,E+00 

1,E-01 

1,E-02 ,. 

1,E-03 

1,E-04 

'i:' 
III 1,E-05 III 
~ 

::::::.. 
III 
&: 1,E-06 III 
~ 

1,E-07 

1,E-08 

1,E-09 

1 ,E-1 0 

1,E-11 

0,0001 0,001 0,01 0,1 

Referentiekader 

o 
o o 

o 

Milieuschade-index (MSI) 

10 100 1000 

38029.00 - 3312241 B&gla~e 27 Proteus_invu1formu1ier sloot situatie 11 meter Revisie B 



II 
TEBODIN 
Con . ult""t. tI Eng(IIfNS 

Tebodln Netherlands B.V. 
Ordernummer: 38029.00 

Documentnummer: 3312241 

Revisie: D 

Datum: 2 jull 2009 

Pagina: 38 Van 38 

Bijlage 8: loets luchtemissie calaJniteit 

Mllieurisicoanalyse Vopak Terminal Eemshaven B.V. 



II 
TEBODIN 
Consultants & engineers 

Tebodin Netherlands B.V. 
Laan van Nieuw Oost-Indie 25 • 2593 BJ Den Haag 
Poslbus 16029 • 2500 SA Den Haag 

Teleloon 070 348 09 11 • Fax 070 348 06 45 

denhaag@tebodln.nl • www.tebodin.com • www.lebodln.nl 

Opdrachtgever: Vopak Terminal Eemshaven B.V. 
Project MERIWmIWvo-aanvraag 

Beoordeling Maximum Credible Accident 
Incidentele Luchtemissie Calamiteit 

Ordernummer. 38029.00 

Documentnummer: 33122.66 

Revlsie: 0 

Auteur: G. Vermeer 

Telefoon: 0703480232 

Telelax: 0703480591 

E.mall: g. vermeet@lebodin.nt 

Datum: 17 april 2009 



II 
TEBODIN 
Consultants & engineers 

Tebcdln Netherlands B.V. 

Documenlnummer: 3312266 

Revlsie: 0 

Datum: 17 april 2009 

Pagina: 2 van 12 

0 17-04-2009 Eerste concept 

Wilz. Dalum OmschriJvlnQ 

@Copyrig/JI Tebodin 

G. Vermeer M. Courage 

Ooslellar Gaconlroleerd 

Aile reehlen voorbellouden. Niels uit deze uilgave mag worden vervee/voudlgd enlof openbaar gemaakt worden door midde/ van druk, 
fotokop/e of op welke andere wifze oak zander uitdrukkelijke loeslemming van de ultgever. 

8eoordeling Maximum Credible Accident' Inci.dentele Luchtemissie Catamltelt 
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Vopak EMEA B.V. (hierna Vopak genoemd) is voornemens een opslagterminal voor olieproducten te realiseren 

in de Eemshaven. Het opslaan van gevaarlijke stoffen brengt inherent het gevaar met zich mee dat deze stoffen 

ongewild en ongecontroleerd vrijkomen (calamiteit). Vopak heeft Tebodin B.V. gevraagd de effecten voor het 

milieu van de luchtemissies die ontstaan bij een eventuele calamiteit te beoordelen . 

De voorgenomen activiteit van Vopak betreft de bouw en het in bedrijf nemen van een opslagterminal inclusief de 

aan- en afvoerleidingen in de Eemshaven voor hoofdzakelijk benzine en crude (verder: Klasse 1-product) en 

daarnaast opslag van diesel (Klasse 3-producten) met een totale opslagcapaciteit van 2.760.000 m3 

olieproducten in 46 tanks. De aan- en afvoer van de vloeibare olieproducten zal per schip plaatsvinden. 

V~~r het bovenstaande wordt een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld en een oprichtingsvergunning in het 

kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor details omtrent de terminal wordt verwezen naar beide 

documenten. 

Omdat op de terminal het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo) van toepassing is en een Wm-vergunning 

wordt aangevraagd, dient het bevoegde gezag in het kader van de 'Regeling beoordeling afstand tot 

natuurgebieden milieubeheer' (Reban, zie bijlage 1) zorg te dragen dat voldoende afstand aanwezig is tussen de 

terminal en een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied. De maatregelen om een zwaar ongeval in de 

inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken dienen hierbij te worden betrokken. 

Het doe I van dit advies is voor het aspect lucht de effecten van calamiteuze emissies in het kader van de Reban 

te beoordelen, uitgaande van vooraf geselecteerd zwaar ongeval: 

• Een volledige oppervlakteverbranding van een tank met ruwe olie 

• Een tankputbrand bij het instantaan falen van een tank met ruwe olie . 

In hoofdstuk 2 is kort de methodologie besproken, waarbij in wordt gegaan op de aanpak van de studie, 

uitgangspunten, beschikbare informatie en het toetsingskader. Hoofdstuk 3 geeft een beoordeling van de 

emissies en effectafstanden in relatie tot de afstand met het natuurgebied. De conclusies zijn in hoofdstuk 4 

beschreven. 

Beoordeling Maximum Credible Accident Incidentele Luchtemissie Calamiteit 
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2 Toetsingskader 

Zoals genoemd dient het bevoegde gezag in het kader van de Reban zorg te dragen voor voldoende afstand 

tussen de terminal en een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied, rekening houdend met de 

maatregelen die worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan 

te beperken. Voor de Reban toets is nog geen toetsingskader en forme Ie methodiek geformuleerd. In de 

onderstaande paragrafen wordt dan ook ingegaan op de genoemde begrippen; kwetsbaar natuurgebied, zwaar 

ongeval en voldoende afstand. 

2.1 Kwetsbaar natuurgebied 

In de Reban wordt voor het beg rip kwetsbaar gebied verwezen naar Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). 

Deze wet verbiedt nadelige handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor een beschermd natuurgebiec. 

zonder dat hiervoor vergunning is verkregen. Het gaat hier om gebieden die zijn aangewezen in het kader van de 

Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijn 1, zogenaamde Natura 2000 gebieden. De Eemshaven grenst in het 

noorden en oosten aan de Waddenzee. Op 26 februari 2009 heeft minister Verburg zeven gebieden in de 

Wadden definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gaat om de volgende gebieden: Waddenzee, Duinen 

en Lage Land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Schiermonnikoog, Duinen Ameland en 

Noordzeekustzone. Bij de beoordeling in het kader van de Reban is uitgegaan van bescherming van de 

genoemde gebieden. 

2.2 Zwaar ongeval 

Bij de beoordeling van de afstand tot een natuurgebied moet rekening worden gehouden met de maatregelen die 

worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. Voor 

een zwaar ongeval wordt gerefereerd naar het BRZO '99. In het kader van het BRZO '99 dient Vopak een 

veiligheidsrapport op te stellen. Hierin zijn onder andere analyses van ongewenste gebeurtenissen opgenomen. 

De kans op voorkomen, de reikwijdte en de gevolgen van deze gebeurtenissen zijn bepaald vooral van 

scenario's waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. In het VR is een geloofwaardiQ 

scenario bepaald op basis van de definitie die hiervoor geldt: "een beschrijving van de aard en de omvang het 

verloop in de tijd en de bestrijding of de beheersing van een brand of ongeval op het terrein van de inrichting die 

gegeven de aard van de installatie of inrichting, rekening houdend met de daarin aangebrachte preventieve 

voorzieningen als reeel en typerend voor de inrichting wordt geacht". Daarnaast is op verzoek van het bevoegd 

gezag eveneens het scenario beschouwd van een tankput brand. In dit rapport m.b.t. de boordeling van 

incidentele luchtemissies ten gevolge van een cal amite it is het worden deze twee scenario's dan ook verder in 

beschouwing genomen. 

2.3 Voldoende afstand 

Van de twee scenario's kan worden geschat en berekend welke emissies ontstaan indien deze scenario's zich 

zouden voltrekken. Middels het berekenen van deze effectafstanden wordt bepaald wat de mogelijke gevolgen 

kunnen zijn voor het verschaffen van inzicht in de mate van blootstelling. Indien schadelijk effecten niet reiken tot 

nabijgelegen natuurgebieden, kan worden geconciudeerd dat er voldoende afstand is tussen een inrichting en 

waardevolle of kwetsbare natuurgebieden. Hiermee wordt dan voldaan aan de Reban. 

1 Richtlijn 92f43fEEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
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3 Vrijkomende emissies 

3.1 Inleiding 

Voor de emissies naar de lucht wordt uitgegaan van het twee scenario's: 

• Een volledige oppervlakteverbranding van een tank met ruwe olie (60.000 m3
) 

• Een tankputbrand bij het instantaan falen van een tank met ruwe olie (60.000 m3
) 

De effectafstanden voor deze scenario's zijn bepaald in het rapport effectberekeningen rampscenario's Vopak 

Eemshaven [6] met behulp van Phast versie 6.54, welke is opgenomen in de bijlagen (bijlage 7) van het 

Veiligheidsrapport. Omdat in ruwe aardolie ook zwavel aanwezig kan zijn, is in de effectberekeningen ook 

rekening gehouden met de uitdamping van H2S en de vorming van toxische verbrandingsproducten. 

De effectafstand van een brand wordt sterk be'invloed door de weersomstandigheden. Deze 

weersomstandigheden kunnen worden uitgedrukt door een combinatie van stabiliteitsklasse (Pasquill-klassen A 

tim F) en een windsnelheid. De volgende twee weersomstandigheden zijn gehanteerd: 

• F 1,5: Zeer stabiel, zeer licht winderig (1,5 m/s) zeer stabiele meteorologische omstandigheden die vooral 's 

nachts voorkomen. Bij dit weertype vindt meestal minder verdunning plaats zodat op grotere afstand (dan 

D5) hoge concentraties en effecten mogelijk zijn. 

• D 5: 'Neutraal weer, bewolkt en winderig (5 m/s)', een gemiddeld weertype in Nederland; 

De gepresenteerde interventiewaarden worden voor mensen (rampenbestrijding) gebruikt bij het inschatten 

van de effectgebieden veroorzaakt door een toxische wolk. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de 

schadelijkheid van de wolk en de afstand die wordt bereikt, wat kan worden gebruikt voor de beoordeling 

van effecten op natuurgebieden. De volgende waarden zijn gebruikt; 

• Voorlichtingsrichtwaarde - VRW: 
De concentratie van een stot die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde 

bevolking hinderlijk wordt waargenomen ot waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten 

mogelijk zijn bij een blootstelling van een uur. Vaak is dit de concentratie waarbij blootgestelden 

beginnen te klagen over het waarnemen van de blootstelling. 

• Alarmeringsgrenswaarde - AGW: 
De concentratie van een stot waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan 

optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van een uur. 

• Levensbedreigende waarde - LBW: 
De concentratie van een stot waarboven mogelijk stertte of een levensbedreigende aandoening door 

toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van een uur. 
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In de onderstaande tabellen zijn de effectafstanden voor H28 en 802 bij de weerstypes F1.S en DS opgenomen. 

Tabel1 Effectafstanden t.a.v. toxiciteit uitdamping H25 

Scenario' Afstand t.a.v. toxiciteit [m 

Weerst 'pe F1.5 Weerstype 05 

VRW AGW LBW VRW AGW LBW 

1. Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 ma tank > 365" 162" 8.547*' 81*' 38" 

in een bund van 41.200 m2 en volume 100.000 ma (netto opp. Bund x 10.000 

1.5 conform (1) = 37.716 m2
) 

.. 
2. Maximum Credible Accident: Uitdamping Full surface tank 60.000 6.847 N.H. N.H. 1.482 N.H. N.H. 

ma, 2922 m2 

• Leiding breuk scenario's niet beschouwd, gezien voor uitdampingscenario's de scenario's met het grootste oppervlak relevant zijn. 

N.H. = No Hazard = Geen gevaar 

.. Afwijkend van praktijk meting 

Tabel 2 Effectafstanden t.a.v. toxische verbrandingsproduct 502 

Scenario" Afstand t.a.v. toxlciteit [m 

Weerst 'pe F1.5 Weerst rpe 05 

VRW AGW LBW VRW AGW LBW 

1. Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van een 60.000 ma > > > > > 3.691" 

tank in een bund van 25.144 m2 en volume 100.000 m3 (netto opp. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Bund = 25.144 m2
) ** .. " .. " 

2. Maximum Credible Accident: Uitdamping volledig opp. tank 60.000 > > N.H. > 4.181" N.H. 

m3 2922 m2 10.000 10.000 10.000 .. " '* 

* Leiding breuk scenario's niet beschouwd, gezien voor uitdampingscenario's de scenario's met het grootste oppervlak relevant zijn. 

N.H. = No Hazard = Geen gevaar 

•• Afwijkend van praktijk meting 
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3.3 Interpretatie resultaten 

Bij de scenario's H28 en 802 worden irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade bij mensen en 

dus mogelijk ook bij dieren waargenomen op basis van de effectberekening. Dit vormt geen bedreiging voor 

het voortbestaan van een soort of populatie. 

Opgemerkt dient te worden dat de berekende effecten van Phast niet overeenkomen met praktijkmetingen zoals 

bepaald bij bijvoorbeeld de oliebranden in Kuwait en naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar de 

ramp van Buncefield. Hierbij werd bij grote oliebranden enkel een effectafstand waargenomen voor de VRW 

waarde van 802, De AGW en LBW waarden van 802 werden niet overschreden. De discrepantie wordt mede 

veroorzaakt door pluimstijging die er in de werkelijkheid bij zal toedragen dat de concentratie van toxisch 

verbrandingsproduct zich zal opmengen waardoor er een beperkter risico is voor de omgeving. 

Tebodin deelt de conclusie van het onderzoek naar de vorming van toxische verbrandingsproducten in Kuwait. 

Het schatten van de interventiewaarden voor toxiciteit van ruwe olie voor de vorming van 802 en H28 is niet 

zinvol daar het leidt tot onrealistische waarden. Zo worden de AGW en LWB waarde in de praktijk niet 

overschreden, zelfs niet in de verbrandingswolk zeit. Op basis van deze getalien is geen ernstige 

gezondheidsschade bij mensen en dus mogelijk ook bij dieren mogelijk. 

3.4 Beoordeling afstand tot natuurgebieden en de gevolgen 

Het geloofwaardige scenario zal bij voltrekking leiden tot het vrijkomen van schadelijke stoffen. Aan de hand van 

de berekeningen voor H28 en 802 zou kunnen worden gesteld dat de verhoogde concentraties mogelijk tijdelijke 

negatieve effecten zulien veroorzaken. Aangezien een dergelijk incident hooguit enkele dagen duurt, is de 

blootstelling kort en zulien zelfs bij de berekende (onrealistische) waarden de mogelijke negatieve effecten een 

tijdelijk en omkeerbaar karakter hebben en niet leiden tot blijvende schade. 

In de werkelijkheid mengt toxisch verbrandingsproduct zich sterker op in de atmosfeer dan berekend. Hierdoor is 

het risico is voor de omgeving sterker beperkt dan berekend. Doordat geen blijvende schade optreedt, hebben 

de emissies geen invloed op de genoemde natuurgebieden. 
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In het kader van het voornemen een opslagterminal voor olieproducten te realiseren in de Eemshaven zijn voor 

het aspect lucht de effecten van calamiteuze emissies in het kader van de Regeling beoordeling afstand tot 

natuurgebieden milieubeheer beoordeeld . Daarbij is uitgegaan van geselecteerde zware ongevallen: 

• Een volledige oppervlakteverbranding van een tank met ruwe olie 

• Een tankputbrand bij het instantaan falen van een tank met ruwe olie . 

De berekende effecten en afstanden door het computer programma Phast komen niet overeen met 

praktijkmetingen zoals bepaald bij bijvoorbeeld de oliebranden in Kuwait en naar aanleiding van een diepgaand 

onderzoek naar de ramp van Buncefield. Tebodin dee It de conclusie van het onderzoek naar de vorming van 

toxische verbrandingsproducten in Kuwait. Toxisch verbrandingsproduct (802) en uitdamping van H28 leidt niet 

tot een overschrijding van de AGW en LBW waarden. Op basis hiervan is het risico is voor de omgeving beperkt. 

Doordat geen blijvende schade optreedt, hebben de emissies geen invloed op de genoemde natuurgebieden en 

kan worden gesteld dat voldoende afstand tussen de inrichting en de natuurgebieden bestaat. 
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Bijlage 1 Artikelen Reban 

• Artikel1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

o a. waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied: 
• 1°. beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998 of gebied als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van 
die wet; 
2°. natuurmonument of gebied dat op grond van artikel 12, eerste 
onderscheldenliik derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 voorlopig is 
aangewezen als beschermd natuurmonument of gebied als bedoeld in artikel 10a, 
eerste lid, van die wet; 

o b. zwaar ongeval: zwaar ongeval als bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 1999. 

• Artikel2 
o 1. Het bevoegd gezag draagt ervoor zorg dat de beslissing op een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in artlkel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, die betrekking 
heeft op een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevailen 1999 van toepassing 
is, niet tot gevolg heeft dat minder dan voldoende afstand aanwezig is tussen die inrichting 
en een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied. 

o 2. Bij de beoordeling van de afstand, bedoeld in het eerste lid, betrekt het bevoegd gezag 
de maatregelen die worden getroffen om een zwaar ongeval in de inrichting te voorkomen 
of de gevolgen daarvan te beperken. 

• Artikel3 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

• Artikel4 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden 
milieubeheer. 
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