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BESLUITVORMING 

3.1 Inleiding 

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State lieeR bij haar uitspraak van 7 augustus 1997 
een aantal vergunningen op formele gronden, te weten het ontbreken van een milieu-etïectrapport, 
vernietigd. Hel betrof de volgende vergunningen: 
• de Hinderwetvergunning van 27 oktober 1992. verleend door het gemeentebestuur van Delfzijl; 
• de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van 27 oktober 1992, 

nr. 92/22,264/A,17.MC. verleend door de provincie; 
• twee vergunningen op grond van de Wet chemische afvalstofTen van 4 november 1992, nrs. 

920210.004/5 en 92020.006/5. verleend door de minister van VROM. 

Met deze vernietiging zijn ook de in hel verlengde van de vergunningen gedane meldingen komen 
te vervallen. Een overzicht van de vernietigde vergunningen en meldingen wordt gegeven in 
bijlage 3.1. De oude Hinderwetvergunning van 11 juni 1985 is wederom van kracht geworden. Deze 
vergunning wordt krachtens het overgangsrecht van de Wet milieubeheer gehouden voor een 
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. 

Verder beschikt North Refinery over een Kemenergiewetvergunning voor het voorhanden hebben 
en toepassen van een ingekapselde bron Ni-63 ten behoeve van gaschromatogratle. Dit is een 
apparaat in het fysisch/chemisch laboratorium van Norlli Retinery. Tenslotte heeft North Ret'mery 
sinds december 1992 een vergunning op grond van de Wet op de accijns voor het hebben van een 
ace ij nsgoederenp laats (AGP) voor de vervaardiging en het zonder verschuldigd van accijns 
voorhanden hebben van lichte olie en halfzware olie. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben vervolgens besloten een gedoogbeschik-
king af te geven, omdat de Hinderwetvergunning uit 1985 slechts een gedeelte van de activiteiten 
omvat. 
Deze gedoogbeschikking heel^ de instemming van de Minister van VROM, de inspecteur 
Milieuhygiëne en het Openbaar Ministerie. De gedoogbeschikking is op 4 november 1997 van 
kracht geworden en vervalt uiterlijk op 31 december 1998. Aan de gedoogbeschikking zijn 
voorschriften verbonden ler bescherming van het milieubelang. Tegen deze gedoogbeschikking Is 
geen bezwaar- en beroepsprocedure gestart door belanghebbenden. 

3.1.1 Vergunningen algemeen 

Nonh Retinery heeft een nieuwe vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 Wm 
gecoördineerd voorbereid en behandeld. Deze vergunningen worden enerzijds aangevraagd om de 
bestaande (gedoog-)situatie op te heffen en anderzijds om de nieuwe activiteiten in hel kader van 
het RUN-project uil te kunnen voeren. 

De vergunning op grond van de Kernenergiewet zal bij de revisie van de vergunningen buiten 
beschouwing worden gelaten, omdai deze niet aan een lijdlimiet is gebonden en er geen 
veranderingen zijn opgetreden. 
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3.1.2 M.e.r.-plicht 

Milieu-etïetlrapponage (m.e.r.) is een hulpmiddel bi] de besluitvomiiiig. Dit hulpmiddel beslaat uil 

hel maken, hetnirdelen en gebruiken van een miheu-eiTeclrappnn (MER). Door m.e.r. is er 

voldoende informatie aanwezig die. voordat een beslissing wordl genomen, een samenhangend en 

inlegraal beeld hiedl van de gevolgen van een voorgenomen activiteit. 

De verplichting lot hel maken van een MER is vastgelegd in het Besluii-milieu-etïectrapportage 
(Besluit-m.c.r,). Onderdeel C van de bijlage behorende bij hel Besluil-m.e.r. beval een lijsl mei 
m.e.r.-plichtige activiteiten en besluiten. Het betreft acliviieiien die belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kunnen hebben. 

Als voor Norlh Retinery relevante m.e.r.-piichlige activiteit zijn aangewezen: 

18J Oprichting of lersndermg van een inrichting (met een apaawt van 25.000 ton perjur of meer) besremd voor het bewerken, 

verwerken of vermengen vin ifvatstoffen. 
18.4 Oprichting v3n een inriclitingbeitemd voor het bewerken, verwerken of vernietigen vingevisrlijlte ifvaiitoffen. met mtiondering 

v3a her verdichten en liet mecbmsch offysnch scheiden m helkider vsn op- en oven/jg. 

18.5 Yerindering v3n een inrichting bedoeld onder f8.4. m gevsflen wühn de veianéring beaekking heeft op een apjciteit vin 2S.0QÖ 
ton pet jiir of meer. 

21. f Oprichting vm een mnchong bestemd voor de nffimge vm ardofie. met maondering vm de bednjven die mtsluitend smeerofie 

mt ruwe olie vervurdipn. 
2 Ui Uitbreiding vm een innchting ils bedoeld onder 21.1. in ge villen wiahn de uitbreiding betrekking heeft op: 

c De oprichting vin een insallaiie ten behoe ve v3n bet vergassen van residaak sfien met een vemverkingscipaciteit van 100. OQO 
ton per jaar of meer. 

21.2b Verandering vm een mrkhting als bedoeld onder 21.1..in ̂ vallen waarin de venndering betrekking heeft op veranderingen anders 

dan bedoeld onder 212i, mits daardoor de veriverkingscapaaeit vin ruwe olie met 20% ol meer ol met 2 miljoen ton of meer per 

jaar toeneemt 

3.1.3 Wm-veryunning 

Op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer is het verboden om zonder een Wm-vergunning een 

inrieliling. aangewezen in hel Inriclitingen- en vergunningenbesiuiHIb.) op te richten, ie veranderen 
of in werking te hebben. Op de huidige en/of toekomstige activiteiten van North Rellnery zijn in 
beginsel de volgende categorieën van bijlage I van het Ib. van toepassing: 
2. la: inrichtingen voor vervaardig, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen ol gasmengsels, al of met in samengeperste 

tor vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toesand: 
S.l: iniKhtingen voor het vervurdigen. bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van leer licht ontvlambare, licht ontvlambare. 

ontvlambare of brandbare vfoeistoffen. 
20.ta. sub 4: mrichangen voor het omietien vin thermische energie in elektrische energie: 

28.Il: inrichtingen voor het opslaan van afvalstoffen: binnen deie categorie vallen de volgende relevante subcategorieën waarvoor 
Gedeputeerde Staten bevoegdgezig is: 

28.4a. sub 2: inrichtingen voor het opslaan van. vm buiten de inrichting ilkomsiige luiveringsslib. kolenreststoffen of 
ifvalgips. met een capaciteit ren laniien daarvm vm 1.000" of meer: 

28 4a. sub h inrichtingen voor het opslaan van. van buiten de innchting ifkemstige verontremigde groné. waaronder begrepen 
verontreinigde baggerspecie met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000' afmeer 

• 28.4a. sub S: mnchtingen voor het opslaan van. van buiten de innchting aflcomstigegeviarlijke afvalstolfen: 

28.4a. sub 6: mnchtingen voor het opslaan vin andere van bwitn de irnxhting ilkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten 
aaniien daarvan vm 50' of meer: 

28.1b: inrichtingen voor het bewerken, verwerken, vermengen ol overslaan van afvalstoffen: binnen deie categorie vallen de volgende 
subcategorieën waarvoor Gedeputeerde Staren bevoegd gezag is: 
- 28.4b. sub 2: inrichtingen voor het overslaan vm. vm buiten de innchting afkomstige gevairlijk afvafsiofUn; 
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- 28.4c. sub I: inrichiingen voor hei ontwsie^n. mkrabhlogisch of andenzins biologisch of chemisch omieaen. igglomereren. 

degiomerefTn, mechsnisch. fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichren oftiKcmisch behandelen - anders dan mbranden 

• van. yin builen ilkomsfige huishoudelijke afvalsioflen of bedrijfsafyalsioffen: 

- 28.4c. sub 2: mrichtin^n voor hel bewerian. verwerken of vemieü^n-anders dan veéranden- van, van buiten de inrichring 

afkomstige gevaarlijke afvalsmifen. 

Voor de categorieën genoemd onder 28.4 zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de 
vergunningverlening. Gezien het feit dat in ieder geval een aantal van de subcategorieën binnen 28.4 
voor North Rermery van toepassing zijn en Gedeputeerde Staten hiervoor als bevoegd gezag is 
aangewezen, volgt uit de systematiek van de wet dat dit college bevoegd is over de vergunningverle
ning te beslissen (artikel 8.2 Wm juncto categorie 28.4 bijlage l Ib,). 

3.1.4 Verklaring, van geen bedenkingen 

Voor zover er sprake is van handelingen met afvalstoffen die vallen onder Bijlage 3 van het 
Inrichtingenbesiuit, kan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen pas overgaan tot de 
vergunningverlening, nadat de minister van VROM een verklaring van geen bedenkingen heefï 
afgeven (artikel 8.36 Wm juncto bijlage 3 Inrichtingen- en vergunningenbesluit). 
Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen heeft met name betrekking op inrichtingen 
voor het bewerken, verwerken of vernietigen van gevaarlijke afvalstoffen. 

3.1.5 W.VQ=ïergunning 

Op grond van artikel I Wet verontreiniging oppervlaktewater is een vergunning vereist voor het 
direct lozen van aiValstoffen, verontreinigende of schadelijke stotïen. in welke vorm dan ook, in het 
oppervlaktewater. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden tol bescherming van 
de belangen, waarvoor het vereiste van vergunning is gesteld (art. I lid 5). De voorschriften kunnen 
mede strekken tot bescherming van het belang van een doelmatige werking van het berokken 
zuiveringstechnische werk. Bij het stellen van de voorschriften worden de op grond van artikel I a 
van toepassing zijnde grenswaarden in acht genomen. 

Voor de toekomstige indirecte lozing van het huishoudelijk afvalwater en van het gereinigd 
proceswater op het riool is een Wvo-vergunning vereist op grond van artikel 1 lid 2 WVO, North 
Refïnery is een inrichting, aangewezen als "soort inrichting" op grond van artikel I, tweede lid Wvo 
((petrojchemische industrie/bedrijf dat afvalstoffen opslaat, behandelt en verwerkt). 

3 J Procedure 

De m.e.r.-procedure start met het opstellen, indienen en openbaar maken van de startnotitie. 
De startnotitie is door North Retlnery ingediend op 24 november 1997. Vervolgens is de startnotitie 
op 3 december 1997 openbaar gemaakt. Gedurende de inspraakprocedure {t/m 9 januari 1998) zijn 
I I reacties ontvangen. 

Ais voorwaarde is in de gedoog beschikking opgenomen dat vóór I april 1998 een aanvraag om een 
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer en een aanvraag ingevolge de Wvo worden 
ingediend, onder gelijktijdige indiening van hel daarbij behorende Milieu-effectrapport. De m.e.r.-
procedure wordt namelijk gekoppeld aan de procedure voor de aanvraag om een beschikking in het 
kader van de Wol milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
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De commissie voorde milieu-effectrapportage heeft op 16 februari 1998 advies voorde richtlijnen 
gegeven. Op 3 maart 1998 zijn de richtlijnen door het bevoegd gezag opgesteld. Tegelijkertijd met 
het opstellen van het milieu-effectrapporl is ook de vergunningaanvraag Wm/Wvo opgesteld. 
Het milieu-efTectrapport is op I april 1998 bij het bevoegd gezag ingediend, evenals de vergunning
aanvragen. Uiterlijk zes weken na ontvangst geett het bevoegd gezag haar oordeel over de 
aanvaardbaarheid van het inilieu-effeclrapport. Bij brief van 12 mei 1998 heeft de provincie 
Groningen aan North Refinery medegedeeld dat het MER onvolledig en te onbepaald is en 
dientengevolge niet aanvaardbaar wordt geacht. De ingediende vergunningaanvragen zijn daarom 
van rechtswege niet ontvankelijk. 

Wanneer een MER is ingediend, tezamen met de vergunningaanvragen, wordt de volgende 
procedure doorlopen. Van het inilieu-effeclrapport en de vergunningaanvraag wordt uiterlijk 10 
weken na ontvangst gelijktijdig openbaar kennisgegeven door plaatsing in een of meer dag-, nieuws-
ofhuis-aan-huisbladen en de Siaatscouranl. Tegelijk hiermee worden zij ter inzage gelegd en kunnen 
gedurende vier weken worden ingezien. 
Gedurende deze periode kan een ieder opmerkingen of advies over het milieu-effectrapport 
schriftelijk inbrengen bij het bevoegd gezag. De commissie voor de milieu-effectrapportage wordt 
tot uiterlijk negen weken na de openbare kennisgeving van het milieu-effectrapport in de 
gelegenheid gesteld advies uit te brengen. 
Uiterlijk twaalf weken na ontvangst van de vergunningaanvraag wordt de ontwerpvergunning door 
hel bevoegd gezag gezonden aan de aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen. Uiterlijk 
iwee weken na de toezending wordt de ontwerpvergunning bekend gemaakt door terinzageicgging 
en kennisgeving in een of meer dag*, nieuws- of huis-aan-huisbladen en de Staatscourant. 
Binnen vier weken na de terinzageicgging kan een ieder daartegen schrittelijke bedenkingen 
inbrengen en zenden de adviserende bestuursorganen hun advies. De vergunning wordt uiterlijk zes 
maanden plus 5 weken na ontvangst van de aanvraag verleend. 

Zie voor schematische overzichten van de procedures de afbeeldingen in bijlage 3.2. 

3.3 Uitvoeringsbesluiten 

Teneinde de voorgenomen activiteit te kunnen uitvoeren, dient er over een aantal zaken 
besluitvonning plaats te vinden. Deze besluiten zijn te zien als secundaire, niet m.e.r.-plichtige 
besluiten. 

Beslemm i nas plan 
Het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Oeltzijl siaai de bouw van de voorgestelde 
installaties toe. Opgrond hiervan zijn er geen belemmeringen om een bouwvergunning af te geven. 

Biniwvfr^imnin^ 
Voor de bouw van een nieuwe installatie is een bouwvergunning op grond van de Woningwet 
vereist. De behandeling van de aanvraag voor de bouwvergunning zal gecoördineerd moeten worden 
met het verlenen van de Wm-vergunning. Dit betekent dal hel besluit over de bouwvergunning moet 
worden aangehouden totdat de Wm-vergunning is verleend, tegen de ontwerp-beschikking geen 
bedenkingen zijn ingediend, en de deünitievc beschikking niet van de ontwerp-beschikking afwijkt. 
In andere gevallen eindigt de aanhouding op hel moment dat de vergunning is verleend en de 
beroepstermijn is verstreken en op een binnen de beroepstermijn gedaan verzoek tot hel tretTen van 

3.4 



hoofdstuk 3 
beslulNonnIng ^ 

een voorlopige voorziening is beslist. Norlh Refiner^ dienl de bouwvergunning aan te vragen bij het 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deitzijl. 

Aansluiting <ip Je riolering 
Voor de toekomstige indirecte lozing van het huishoudelijk, afvalwater en van het gereinigd 
proceswater op het riool is een Wvo-vergunning noodzakelijk, op grond van artikel I lid 2 WVO. 
Op dii moment is er geen verordening van kracht die een aansluitvergunning vereist. In het kader 
van het overgangsbeleid is North Retinery in overleg getreden mei het Havenschap, teneinde de 
aansluiting te kunnen realiseren. 

Omsluiting 
Indien de spoorweg-variant wordt gerealiseerd, dan zal ten behoeve van de aansluiting op het 
bestaande spoor, besluitvorming in het kader van de ruimtelijke ordening plaats vinden. Deze 
besluitvorming zal betrekking hebben op de ontsluiting van hel gehele industrieterrein door middel 
van een spoor. 

3.4 Toetsingskader arvalstofTen 

3.4.1 Algemeen 

Het afvalstotTenbeleid is op grond van de Wel milieubeheer (Wm) vastgelegd in het nationale 
milieubeleidsplan (NMP, NMP+ en NMP-2) en op landelijk niveau nader uitgewerkt in het 
Tienjarenprogramma Afval (TJP-A) van hel landelijke AfValoveriegorgaan (AOO) en in het 
Meerjarenplan gevaarlijke afvalstolTen (MJP-GA II). 

De kern van het afvalstoffenbeleid is dat de verwijdering van afvalsloffen geschiedt op een zo 
hoogwaardig mogelijke wijze. Centrale norm bij het afvalstoffenbeleid vormt de doelmatige 
verwijdering. Hieronder wordt verstaan een zodanige verwijdering van atValstoffen dat in ieder 
geval; 
• de continuïteit wordt gewaarborgd; 
• de afvalstoffen met inachtneming van artikel 10. l Wm op effectieve en efficiënte wijze worden 

verwijderd. Artikel 10.1 van de Wm geeft de voorkeurs volgorde van verwijdering van 
(gevaarlijke) afvalstoffen aan: 
a. kwantitatieve preventie; 
b. kwalitatieve preventie; 
c. producten meer dan eenmaal gebruiken (producthergebruik); 
d I, producten na gebruik be-/verwerken met het oog op gebruik voor hetzelfde of voor een 

ander doel (maleriaalhergebruik); 
d2. nuttig loepassen van alvalstotlen (niet zijnde producten die in het afvalstadium zijn geraakt; 

deze vallen onder dl): 
e. verbranding met omzetting in energie; 
f. verbranding zonder omzetting in energie; 
g. storten. 

Verbranden kan - aHiankelijk van de te verbranden afvalstof • aangemerkt worden als 
nuttige toepassing (d2) of als verwijdering onder omzetting van energie (e). 

• de capaciieii aan afvalverwijderingsinrichtingen is afgestemd op het aanbod aan Ie 
verwijderen afvalstoffen; 
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" een onevenwichtige spreiding van afval verwij deringsinrichlingen wordt voorkomen: 
• een eITectief toezicht t)p de verwijdering mogelijk is; 
" gewaarborgd is dal een inrichting voor het op of in de bodem brengen van alvalstoffen. nadat 

zij buiten gebruik is gesteld, geen nadelige gevolgen voor het milieu verwirzaakl. 

De doelmatige verwijdering maakt deel uit van de bescherming van het milieu legen verontreiniging 
door afvalstoffen en ziet daarbij met name toe op het functioneren van de organisatie van de 
afvalverwijdering. De norm "doelmatige verwijdering van afvalstoffen' is geoperationaliseerd in 
beleidsstukken zoals hel MJP-GA II en het TJP-A. In paragraaf 3.4.4. en 3.4.6. wordl dit korl 
weergegeven. 

Provinciaal milieuheleidsplan 
In haar provinciaal milieubeleidsplan sluit de provincie aan bij de landelijke preventie- en 
hergebmikdoelstellingen. In 2()()0 moet ongeveer 60% van al het afval worden hergebruikt of nuttig 
worden toegepast. Scheiding aan de bron en adequate bewerkingsinrichtingen zijn daarbij 
noodzakelijk. 

3.4.2 Afvalstof of grondstof 

Het RUN-initialiüfgaat ervan uit dat een zeer gevarieerd aanbod van ingangssU)lTen be-en verwerkt 
kan worden. Het is van belang te weten tot welke categorie (alValstof of grondstof) een stof beiioorl 
omdat er verschil kan zijn in acceptaiievoorwaarden. prijsstelling en administratie en daamiee het 
kunnen inkopen van stromen uil de markt. De categorie indeling afvalstof/grondstof is verder van 
belang voor het beantwoorden van de volgende vragen: 
• welke Ivb caicgorieön zijn van toepassing; 
• welke vergunningenregime is van toepassing (voor gevaarlijke afvalstoffen geldt een strenger 

regime); 
• kan op doelmatigheid getoetst worden (met welke criteria) en door wie: 
• moet er getoetsl worden aan de minimumsiandaard zoals deze is beschreven In hel MJP-üA 11; 
• is er een meldingsplicht bij het LMA; 
" is EVOA van toepassing. 

Er is echter op het ogenblik geen eenduidige en werkzame definitie van hel begrip afvalstof. Zowel 
op Europees als nationaal niveau laten de definities de nodige interpretatieruimte over. 

De indeling van de ingangsstotïen van North Refinery levert een lijst op. waarbij twee categorieën 
zijn te onderscheiden: 
1. grondstof; 
2. afvalstof gevaarlijke afvalstof, 
waarbij in geval van twijfel een stof wordt ingedeeld in categorie 2. 

De stromen die ondubbelzinnig eii onmiskenbaar als grondstof kunnen worden aangemerkt als 
grondstof worden behandeld volgens de regels voor grondstoffen. 
De caiegorieL'n (gevaarlijkt afval en grijs gebied worden vooralsnog ingedeeld onder [gevaarlijk) 
afval. De grens tussen afval en gevaarlijk afval wordl bepaald door BAüA. 

Milieuhygiënisch gezien is het onderscheid afvalstof grondstof veelal minder van belang nu beide 
stwrlen ingangssiromcn worden verwerkt binnen een bedrijf In het RLN-initialiel zijn de priKCssen 
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gericht op de be- en verwerking van zowel grondstoffen als afvalstoffen. De ingangsstoffen worden 
gemengd en daarna gezamenlijk be- of'verwerkt en zullen derhalve onder dezelfde emissie-eisen 
vallen. 

3.4.3 Vergunningverlening 

De provinciale vergunningverlening richt zich, volgens het provinciale milieubeleidsplan, op een 
integrale beoordeling en afweging van aspecten, met een daarop afgestemde prioriteitsstelling en 
fasering. Tevens vindt toepassing plaats van het in de Wet milieubeheer neergelegde 'ALARA'-
beginsel, dat inhoudt dat de milieubelasting zo ver als redelijkerwijs mogelijk moet worden 
voorkomen of' beperkt. 

ViHjr het bewaren, bewerken, verwerken en definitief verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen van 
buiten de inrichting is een vergunning ingevolge de Wm vereist. Een dergelijke vergunning kan 
slechts geweigerd worden in het belang van de bescherming van hel milieu. Onder bescherming van 
het milieu wordt ook de zorg voor de doelmatige verwijdering van afvalstoffen verstaan. Aan een 
vergunning worden voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. 

Bevoegdheid met belrekking lot vergunningen berust in het algemeen bij de provincies. Voor 
bepaalde inrichtingen kan de provincie een vergunning alleen verlenen als de minister van VROM 
een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) heelf afgegeven. De verklaring kan slechts in het 
belang van de doelmatige verwijdering worden geweigerd. 

Voor een inrichling waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn worden 
verwijderd, kan de vergunning verleend worden voor ten hoogstelien jaar (artikel 8.17 lid 2 Wm). 
Vergunningen voor de verwijdering van gevaariijke afvalstoffen worden in principe voor maximaal 
5 jaar verleend. In hel MJP-GA II is voor gevaarlijke afvalstoffen per seclorplan concreet 
aangegeven voor welke periode vergunning kan worden verleend, mils wordt voldaan aan de 
minimumslandaard. 
In de volgende gevallen is echter een vergunninglermijn van maximaal tien jaar mogelijk: 
• als de grootte van de investering, de terugverdientijd en de rentabiliteit van investeringen hiertoe 

aanleiding geven of 
• indien het een niet-dynamische sector (of deelstroom daarvan) betreft waarvan op korte termijn 

geen ontwikkelingen zijn ie verwachten. 

3.4.4 Tienjarenprogramma Afval (TJP-A) 

Het TJP-A wordt opgesteld door het Afval Overleg Orgaan (AOO). Hoofddoelstelling van het 
gezamenlijke (rijk. provincie, gemeente) afvalbeleid is de realisatie van de taakstellingen voor 
preventie en hergebruik en het op/etten, verbeteren en 'lekvrij* maken van de afvalverwijderings
structuur. 

In het TJP-A 95 is de planning opuenomen van de capaciteit van de eindverwerking voor thermisch 
verwerken, storten en üFT-verwerkcn van een achttal AOO-stromen. Bij het RUN-project gaal het 
met betrekking tot de AO()-^lrolllcn met name om hoogcalorische restfraclies van alle AOO-
stromen. shredderafval, industrieel afval, niet-reinigbaar verontreinigde grond, residuen van slib. 
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Sturing van de stromen naar de gewenste verwerkingsvonn vindt onder andere plaats mei behulp 
van het Besluit stortverbod afvalstotCcn (Sib I Wl. 665). 

Met als vertrekpunt de realisatie van de taakstellingen voor preventie en hergebruik, zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd voor het rienjarenprogramma Afval (zie bijlage 3.3): 

krappe programmering van de verbrandingscapaciteit; 
drastische vermindering van het slorlen van alval; 
bevorderen van de llexibiüteit van de verwijderingsstruutuur; 
landelijk afstemmen van regionale zelfvoorziening; 
nationale zelfvoorziening. 

Het RüN-init iatief betreft een flexibele geïntegreerde hoogwaardige be- en verwerkingseenheid 
waarin diverse grondstoffen, afval- en restsiromen worden omgezet tol afzetbare producten en 
energie. De mogelijkheid tot een nuttige toepassing voor afvalstotTen wordt groter, waardoor een 
bijdrage wordl geleverd aan de vermindering van de hoeveelheid te storten alval. Het RLlN-initiatief 
concentreert zich daarbij voor een groot deel op de regionale stromen, en is tevens een positieve 
bijdrage aan de nationale zelfvoorziening. 

In het TJP-A wordt het belang van de ontwikkeling van nieuwe technieken voor de eindverwerking 
aangegeven. Deze nieuwe technieken moeten voldoen aan de randvoorwaarden die de Minister van 
VROM heefi opgenomen in de Circulaire Optimaliseren van de eindverw ijdering van afvalsloffen: 

• de hoeveelheid te storten restsluffen mag in vergelijking lt)t eindverwijdering in A V I ' ^ niet 
toenemen: 

• de verwijdering van alValsloffen dient in eigen land plaats te vinden; 
• nieuwe technieken moeten onderdeel voniien van of passen binnen de programmering van het 

TJP-A. 

Provincies en gemeenten zullen aanvragen voor toepassing van nieuwe lechnieken voor overleg en 
afstemming in het AOO brengen. Hel RL'N-iniliatief is inmiddels in de bijlage van de nog te 
verschijnen Voortgangsrapportage TJP.A-95 opgenomen, als initiatief voor de verwerlcing van 
hoogcalorisch afval. 

3.4.5 Implementatieplannen AOO-stromen 

tn het RUN-initialief worden tevens de volgende niet-gevaarlijke afvalstromen verwerkt: voor een 
deel van deze stromen zijn implementalieplannen in het kader van AOO opgesteld. 

Btiuw- en sloopat\-al 
Het implementatieplan Bouw- en sloopafval voorziet in een taakstelling voor 2000 van 90% 
hergebruiken maximaal lO"'» storten of verbranden. Voor het RlJN-initiatief zijn de fracties uit de 
scheidingslase en de bewerkingsfase van belang, in de scheidinu-.lase wordt onder optimaal scheiden 
van bouwafval verstaan hel scheiden in steenachtige materialen, klein chemisch afval (kca) en een 
restfractie. Voor sloopafval vindt scheiding plaats van steenachtige materialen, asfalt, hout en 
kunststof en een restfractie (chemisch) afval, asbest, niel-herbniikbare restfractie. 
In de bewerkingsfa,se vindl de bewerking van deelstromen uil de -icheidingsfase plaats tot secundaire 
gnmdslof Op dit moment zijn de mogelijkheden tot hergebniik van kleinere deelstromen bouw- en 
sloopafval relatief beperkl. 
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Hel RUN-iniliatief richt zich mede op de hoogcalorische restfracties uil de scheidingsfase en bewerkt 
deze. 

Autowrakken 
Het RUN-initiatiet' richt zich mede op de deelstroom shredderafvai. Voor shredderatval is de 
doelstelling voor het jaar 2Ü00, 90% verbranden en 10% nuttige toepassing. 
Rekening houdend met de doorwerking van de strategieën voor preventie en hergebruik naar 
eindverwerking is de strategie voor eindverwerking als volgt. 
Volumebeperking (minimalisatie) van de hoeveelheid shredderafvai door middel van: 
• verbranden van het shredderafvai, eventueel voorafgegaan door een eenvoudige opwerking 

(zweving). 
• terugwinnen van metalen door ontcijfering van de slakken. 
• toepassen van het residu (wegenbouw), dan wel storten. 

Zuiveringsslib 
Zuiveringsslib kan, tengevolge van scherpere, landelijke normen, niet meer worden afgezet in de 
landbouw. Voor hel storten ervan geldt als hoofddoelstelling, dat hoeveelheden dienen Ie worden 
verminderd, bijvoorbeeld via volumevermindering. 
Het beleid dient daarom te worden gericht op een andere wijze van verwerking. De provincie 
Groningen voert momenteel overleg met de provincies Friesland en Drenthe, len einde te 
onderzoeken of een gezamenlijke aanpak van de verwerking van zuiveringsslib doelmatig is. Het 
provinciale beleid in verband met de te kiezen verwerkingstechniek (natte oxidatie, verbranden, 
verglazen, thermisch drogen, vergassen) en in verband met de te kiezen Iokatie(s) is nog onduidelijk. 
Inmiddels heett het Zuiveringsbeheer Provincie Groningen voor hel slibverwerkingssysieem 
"Biologisch Drogen", samen met de provincie Drenthe en Friesland een aantal lokaties daarvoor 
beschouwd. Dit heeft geresulteerd in hel vastleggen van een MER voor dit slibverwerkingssysieem 
op een drietal lokaties in de provincie Groningen. Een van die lokaties betreft North Refinery. 

3.4.6 Meerjarenprogramma GevaarliJkAfvai 11 

In hel Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen 11 (MJP-GA II) is het beleid len aanzien van 
gevaarlijke afvalstoffen in de periode 1997 - 2007 vastgelegd (zie ook bijlage 3.4). Gevaarlijke 
atValstotïen zijn atValstotfen die als zodanig zijn aangewezen in het Bestuit aanwijzing gevaarlijke 
afvalstoffen (Stb. 1997, nr. 663). Hel MJP-(iA 11 heeft tot doel bij te dragen aan: 

• preventie van gevaarlijke afValstofTen: 
• een lekvrije verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen: 
• een zo hoogwaardig mogelijke venvijdering van gevaariijke afvalstoffen. 

Als belangrijkste uitgangspunten worden in het MJP-GA II gehanteerd: 
• de voorkeursvolgorde conform artikel lO.l van de Wel milieubeheer (Wm); 
• het zelfvoorzieningsbeginsei voor dellnilieve verwijdering. 

Een aanvraag om vergunning voor de verwijdering van gevaarlijke afValstofïen wordt getoetst op 
doelmatigheid. De verschillende aspecten van doelmatigheid zijn in het MJP-GA II als volgt 
uitgewerkt: 
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Conliniiïh'it 
Een llnanciële continuïteilaloelsing bij de vergunningverlening is niet verplicht, maar indien gewenst 
beslaat voor het bevoegd gezag wel de mogelijkheid deze uit te voeren. Voor deze toetsing kan de 
vergiinningaanvrager worden gevraagd een investeringsplan, een exploitatieplan en/of een 
liqiiiditeilsprognose te verstrekken. 

EJfectïvileil en efficiency 
Voor een etïectieve en efflciönte verwijdering zijn de volgende aspecten van belang: 
• hoog waardigheid (conlorm de voorkeursvolgorde van artikel 10.1 Wm): 
• concurrentie (ten behoeve van laagdrempeligheid); 
• voldoende capaciteit voor definilieve verwijdering (achtervang). 

In het MJP-GA II is aan het aspect hoogwaardigheid invulling gegeven door voor een aantal 
afvalstromen een minïmumslandaard te ontwikkelen. De minimunislandaard is de minimale 
hoog waardigheid van de verwijdering van een bepaalde afvalstnx>m (relatie voorkcursverwijdering). 
Verwijdering op een wijze laagwaardiger dan de ininimumslandaard zal niel worden vergund. 
Wanneer er sprake is van een techniek die niet in het aan hel MJP-tiA 11 ten grondslag liggende 
MBR is beschreven, zal door de aanvrager in een MER of door middel van een aanvullende studie 
de hoog waardigheid van de techniek moeten worden aangegeven. 

De ininimumslandaard voor de in het RUN-initiatief relevante stromen zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 

Tabri J.-la: (>v«7ichl minimumstanJaani verwerking van sinimen uit MJP-<iAlh;levani viM)rhL'i RtiN-iiiiliiiiii;r. 

I H ln in iumst«nd»ard f\t- Gtïwu- l i i l ie i f»» l i to( («n. 

ud i Indd ing lo igcns MJP-GA II 

11 

11 
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• hilopfnimitiipltimidiltltii 

l f [nnr t»o l i t 

• o/w/iymrnpril 

*H-ir« viTV\f* I brudiMdnlinlni 

olif4nuil(ndr tnoriporlm^n 

Ptl-><oMrMf oliF 

lnlgprnlwuittnilt olit 

Ohniltfn 

Gcbniiht [l»mi(ili(iiitt;uliliin( (Gci) 

kti>i[iief louötnd Gn 

dtfl i l luit ( n ntmuHl «r tnadH nudu). 

opwHitti i n fi iolK. ftretli||[birT bnndnofftn i l kauumnrdit n i M i 

dritilljlie FHFi rrn {hrmiKliF bFtiindFiiji{. 

thrtddtrrn gtroli door nrtmnding in nu rooscfroitn 

ipotl(n. [rrolfddoor vTrbf]Fidin|fuidF wtfrunFinDTO 
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din{ ' i n pmrl i ike iliiliioKen, reinipn nn dr ilibfnaie in een {nndmni-

{injiiniullitiF. 
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ii|r- GevuH i j kc i t v i l i co f len , 

•ndd ing vol gent H|P-GA II 

M1 ntm umi tand aanl 

It l i f*Mmii i [dt [rwid 
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• lmikhDiid(iid(ifnll<offFn:ilnliinlgiiHinnin| * wwir iDntnIpni H i ^ hmptnwi OildiiiQn (KTO) pr«n. 
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21 Cl-iInliloHtn, loi l i : : 
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Hlnimuniiundunl (fMiknimglttrdE mMimrni l iHfbcluiidclin[ or|iiusdi 

iMfphiltt > 10 %: 
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il»nnruhfrFini{in[ti.).ii i inip rDepliIin{ 

• ihtrmiiilitimiTiobiliiUitl.b.i.nuniplwpuiini 

• nrbnitdtniMriovtrnldMndtiolunitrfdiKiitoplmdt 

• n»nHÜ-H»npiuiL 

Een vorm van be-/verwerking van gevaarlijke afvalstoffen die in ontwikkeling is, betreft het 
immobiliseren van gevaarlijke afvalstoffen. Het immobiliseren van afvalstoffen kan bijdragen aan 
het realiseren van een hoogwaardige verwijdering van gevaarlijke afvalsloflen. Het immobiliseren 
van afValstofTen wordt echter alleen doelmatig geacht zolang hoogwaardiger be- ol'verwerkingswij-
zen zoals reiniging of terugwinning van zware metalen, nog niet mogelijk en kosteneffectief zijn. 

Asbest 
Hel MJP-GA I I , sectorplan C3-afvalstoffen, is op asbesthoudend afval van toepassing voor zover 
de concentratiegrenswaarde hoger is dan 5000 mg/kg. 
Overigens moet asbesthoudend afval, ongeacht de status (gev...irlijk, bedrijfs- of huishoudelijk) altijd 
worden verpakt, gescheiden van andere afvalstoffen wortlon gehouden en naar een stortplaats 
worden afgevoerd die het afval accepteert. 

Het huidige beleid inzake asbesthoudend afval is dus gericiii op het gescheiden afvoeren en het 
gecontroleerd storten op een Nederlandse stortplaats die hel al'val mag accepteren. Versmelten van 
asbesthoudend afval wordt gezien als een kansrijk alternatief voor het stonen van asbeslbevattend 
afval. Hierdoor wordt de structuur van de asbestvezels verniviigd, waardoor het geen asbest meer 
is. 
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Voor de verwijderinj; van asbesthoudend afval gelden specifieke regelingen, zoals het Asbestbesluit 
milieubeheer en hel Asbestbesluit arbeidsomslandigiicden. 

In het Asbestbesluit is een emissie-norm van 0.1 mg asbest per kubieke meter afvalgas of 
ventilalielueiil opgenomen. Deze emissie-norm komt overeen mei de Ncr. 
Het Arbeid-somslandighedenbesluil. (hoofdstuk 4, afdeling 5) slaat de opslag en de verwerking van 
asbesthoudend afval toe. Hierbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke concentratie van 
asbesl-stof in de lucht. De concentratie van asbeststof in de lucht mag de grenswaarde van O.jO vezel 
per kubieke centimeter, vastgesteld, berekend of gemeten over een referentieperiode van acht uur, 
niet overschrijden. 

Capacileil 
Er dient voldoende capaciteit voorhanden te zijn om het Nederlandse aanbod aan gevaarlijke 
afvalstoffen te verwijderen. Er zal geen capaciteitsregulering meer plaatsvinden bij de be- en 
verwerking (wel voor inzamelen en deilnitieve verwijdering) van gevaarlijke afvalstoffen, indien 
wordt voldaan aan de minimumstandaard wordt in beginsel vergunning verleend. 

Spreiding; 
Vanwege de relatieve geringe transporiafstanden binnen Nederland valt de spreidingsioeis altijd 
positief uit. 

EffeclieJ ftKZichl 
Het is van belang zo min mogelijk schakels in de verwijderingskeien op te nemen en een zo 
laagdrempelig mogelijk verwijderingssysteem te realiseren. Daarnaast is een adequaat adminislratie-
en accepialie.systeem onmisbaar. 

.'Vüz<ir\; hl/ siiirlpliiiil.SL-n. 
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden komen bij de provincies Ie liggen. 

3,4.7 Mengen en gescheiden houden 

De 'Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen' (Slcrl. 1998. 72) geett 
voorschriften v(K>r hel scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen door inrichtingen. 
Voor Norih Retlnery heeft deze regeling betrekking op de volgende activiteiten mei gevaarlijke 
afvaisiolfen: 

• opslaan (art. 28.4 a sub 5. Bijlage I Ivb); 
• overslaan (an. 28.4 b sub 2, Bijlage 1 Ivb): 
• bewerken, verwerken en vernietigen, anders dan verbranden (an. 28,4 c sub 2. Bijlage I Ib). 

De categorieën van gevaarlijke alValsloffen waarop deze regeling van toepassing is. worden 
genoemd in een bijlage bij deze regeling. 

De scheidingsplichl geldt in ieder geval, indien de verplichting tot scheiding is opgenomen in de 
vergunning (art. 3 lid 3). Daarnaast dient - iMik al /ouden daaromtrent in de vergunning geen 
bepalingen /.ijn opgenomen - de scheiding altijd te worden verricbl. tenzij de scheiding technisch 
of economisch niet haalbaar is (lid 2). 

l ï i j de beoordeling of de scheiding technisch en economisch haalbaar is kunnen de volgende 
omstaiidighcilen een rol spelen: de aard van de afvalstoffen, de omvang van de partij, de technische 
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mogelijkheden, de indeling van hel be- en verwerkingsproces ten behoeve van nuttige toepassing 
in fasen en de kosten. De toestemming van het bevoegd gezag om van de regeling af te wijken kan 
worden vastgelegd in de vergunning, dan wel in een afzonderlijke beslissing. De instemming kan 
een doorlopend of een eenmalig karakter hebben of betrekking hebben opeen bepaalde periode. 

He- en verwerking ten behoeve van nuttige toepassing zal veelal noodzaken tot menging. Indien het 
belang van de bescherming van hel milieu zich hier niet tegen verzet, kan het bevoegd gezag aan de 
vergunning hel voorschrift verbinden dat in de vergunning aangewezen gevaarlijke afvalstoffen 
mogen worden gemengd met andere in de vergunning aangewezen afvalstoffen, stoffen, preparaten 
en andere producten. Een onderbouwing van de noodzaak tot mengen in het RUN-project wordt 
gegeven in hoofdstuk 8. 

De inzamelaars en de vervoerders vallen niet onder deze regeling. Het is de verantwoordelijkheid 
van degene die opdracht heell gegeven voor het vervoer (de ontdoener dan wel de ontvanger) dat 
de vervoerder de afvalstoffen op de juiste wijze gescheiden houdt. 

Het in de vorige paragrafen beschreven beleid inzake (gevaarlijke)a(valstoffen is schematisch 
weergegeven in tabel 3.4b. 

Tabel 3.4b: TDeteingskader atValstoHbn 

TacainfM«pect TocointdudM' ' Morm 

Vtrwildtnni i n ifnluoNtn Ifl. lO.J WFI Fniiitubtfrjji. 
vt. I.I.WnmilKubchnt 

Mmiti{liii(liio«t: 
• CDniinuitFiI jnurborgd 
• cfiKdtnn Hl fffiiitnlt nniijdtnrt{ ItoiHomt vtcrlituninil gordt] 
• ]li[tmmiii{[ipuiitriopunbo(l 
• •Mrto''itngr>mim[K[i{tipmdin( 
• lt\BXUi Mtlttn 

Ihnrijdtriiii UO 1itiij]mipr«(mim] Alnl 
ITlf») 

• 'ripp' pfv[r9niinfntf vtTDnndnpcificitBit 
• draniKlw Ttnniiidtnn; sramn iin\ 
« bMirdtnfi fInibiIrlFir ifinnjilHin[$ilnitruur 
• lindtlijk ifsttmmtn nn n{ionilt »IN<Mnitnin( 
• UMIUIE iiUwgniMi»! 

HM-nntiml ih mnmt Mniwr 
Hninotftn 

' hnir FBCfTtfnovffimt uvATI 
ptfi umtm hDFinlhnd u iionn rFitiioHm 

• itnuijdtniit m (lEM Ijnd 
• cndtrdnlnn/^tiHibinrcii pre[riniinfrjnt Tlt-A. 

IhnnidtnntpvurliiktilviliioHni nNfiirtnprgpimmi Gnuriiitt INil- • mmmamamiuii 
HgHe«ll(njP-Ull) 

llpiüit ubtrfn Hl (tulitidH INMIHI • ichndtin pichndHi ImidM nu nM niat {HstfflA nmmM J 

3.4.8 lm- en export (gevaarlijke) afvalsloffen 

Het TJP-A vormt een toetsingskader voor im- en export van de acht A(X)-stromen en voor de 
verwijderitig van niet-reinigbare verontreinigde grond en residuen van slib atkomstig van 
inrichtingen voor biologisch zuiveren van atvalwater. Import van brandbaar afval is niet toegestaan 
zolang het aanbt)d van brandbaar afval groler is dan de verwerkingscapaciteit. 

Het Nederlandse ttwtsingskader voor gevaarlijke afvalslotïen is onder meer neergelegd in hel VIJP-
GA II. Voor gevaariijkeafvalslotïen die zijn bestemd voor detlnilic\e verwijdering, geldt in beginsel 
het verbod om de landsgrenzen te overschrijden. Voor afvalstoffen die zijn bestemd \oor nuttige 
Ioepa.ssing. is de mogelijkheid voor in- en uitvoer gerelateerd aan de aard van de afvalsloffen. Voor 
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alvalstofTen die op de groene lijst voorkomen, is in- en uitvoer in beginsel vrij. Voor de overige 
afvalstoffen is uilviwr ten behoeve van nuttige toepassing toegestaan, tenzij de be-/verwerk ing in hel 
buitenland leidt lot een lagere mate van nuttige ttwpassing. 

Indien North Refliier> buitenlandse stromen verwerkt, kan de EG-Verordening overbrenging 
afvalstoffen van toepassing zijn. Deze Verordening schrijft een aantal administratieve verplichtingen 
voor bij de overbrenging van afvalstoffen (zie bijlage 3.5). 

3.4.9 Beleid inzake secundaire grondstoffen 

Hel beleid van de provincie Groningen, neergelegd in de Nota secundaire grondstoffen, is gericht 
op het zoveel mogelijk stimuleren van hergebruik en nuttige toepassing van afvalslotlen. In 
aansluiting op het landelijk beleid is in het provinciaal milieu beleidsplan aangegeven dat het aandeel 
hergebruik of nuttige toepa,ssing in dedoelmalige verwijdering vanafvalslolTen 65" o moet bedragen 
in het jaar 20(K). I let storten van afValstollen moet in de periode lot hel jaar 2(HH) afnemen lot 10%, 
Deze taakstellingen zijn overgenomen uit hel NMP II. 

Het geïmplementeerde beleid dient als toetsingskader voor de vergunningverlening en handhaving. 
Het vastgestelde beleid is daarmee maatgevend voor onder meer afval verwijderingsbedrij ven. 
adviesbureaus, producenten, leveranciers en gebruikers van secundaire grondstoffen. 

Voor alle secundaire grondstoffen, dus ook voor de secundaire grondstoffen die geen afvalstoffen 
zijn. gelden dezelfde milieuhygiënische randvoorwaarden. 

3.4.10 Toepassingsnormen secundaire grondslotïen. 

Bouwsiiiffcnheshiil htiJeiii- en nppcnlaklL'MalL'rt'n 
Hel Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewateren zal naar verwachting l-l-199y in werking 
treden. Tot die tijd is het IPO-interimbeleid "Werken met secundaire grondstoffen"van toepassing. 

Teneinde b<idemverontreiniging te voorkomen, worden in het HouwstofTenhesluil onder meer eisen 
gesteld aan de loe te passen secundaire grondstoffen. De eisen hebben vooral betrekking op het 
uitlooggedrag en de samenstelling van de chemische componenten in het toe te passen materiaal en 
de wijze van toepassing (zie bijlage 3.6). 

Secundaire grondstoffen behoren lot categorie 1 indien deze een zodanige aard en samenslelling 
bezitten dal de loepa.ssing ervan zonder aanvullende voorzieningen de bodem niet meer dan 
marginaal bela.st. Secundaire grondslotfen behoren tot categorie 2 indien deze een zodanige aard en 
samenslelling bezitten dat de toepassing ervan slechts met aanvullende voorzieningen de bodem niet 
meer dan marginaal beiasten. Het smeltproduct dat Nonh Rc!lner> produceert behoort op grond van 
het uilkx)ggedrag (anorganische componenten) en de samenstelling (organische componenten) tot 
categorie 1 (zie verder hoofdstuk 12 van dit MER). 

Bi'slutf (ir[ianisLh-hulojieen\n.'hüh\.' van hrundstiiffen (maart 1989) 
De bestaande activiteiten in de inrichting van Nonh Retiner^ hebben voor een groot deel betrekking 
op het vervaardigen van brandstoffen. Hel Besluit organisch-halogeengehalle van brandstoffen 
(Bohh) geeft regels mei betrekking lol het ma.\imale gehalte aan polvchloorbifenylen en andere 
organische haKigeenverbindingen in hrandsiotïen en preparaleii. bestemd voor de vervaardiging van 
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brandstoffen. Onder brandstoffen wordt in dit verband verslaan: stotTen of preparaten, dienende voor 
verbranding. 

Het is verboden brandstoffen toe Ie passen met een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 
0,5 nig/kg (ppm) per congeneer. of met een gehalte aan organische halogeenverbindingen van meer 
dan 500 mg/kg. Het is tevens verboden organische halogeenverbindingen of preparaten waarin een 
van de genoemde gehalten wordi overschreden, ten behoeve van de vervaardiging van brandstoffen 
aan te wenden (waaronder mede wordt begrepen hel mengen van deze stofTen of preparaten in 
brandstoffen), in te voeren in Nederland, te bewaren, voorhanden ie hebben, ten verkoop aan te 
bieden, ten verkoop in voorraad te hebben, te verkopen of zich ervan te ontdoen door afgifte. 
De verbtxlen gelden niet voor handelingen diKir vergunninghouders op grond van de Wet chemische 
atValstolVen (thans Wet milieubeheer), waarin deze handelingen in de vergunning uitdrukkelijk zijn 
toegestaan. 

Naar verwachting zal binnenkort het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen worden 
gewijzigd, waardoor het grens van 500 ppm verlaagd wordt naar 50 ppm. In artikel 3 lid l onder b 
van het Bohb wordt een uitzondering gemaakt voor hel invoeren, voorhanden hebben of bewaren 
van organische halogeenverbindingen welke direct na invoer in Nederland zijn of worden 
opgeslagen in een inrichting voor douane-opslag of een douane-enirepot en die zonder enigeriei 
vorm van bewerking worden dotirgevoerd naar een bestemming buiten Nederland. North Rellnery 
heeft een vergunning op grond van de Wel op de Accijns, om een accijnsgoederenplaats (AGP) te 
hebben voor de vervaardiging en hel voorhanden hebben van lichte olie en halfzware olie. 

In een vergunning of ontheffing op grond van de Wet milieubeheer kan de bevoegdheid worden 
verteend handelingen te verrichten ten aanzien van gevaarlijke afvalslolïen. waarin zich 
polychloorbifenylen of andere organische halogeenverbindingen bevinden met een hoger gehalte 
dan 50 ppm (artikel 3 lid 2 onder a). 

Besluit zHcivelgehalle hmndstojfen 
Hel besluit zwavelgehalte brandslolïen geeft maximale zwavelgehalles voor diverse brandslotTen. 
Het is verboden als brandstof te gebruiken: 
a. gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 0.2 %: 
b. zware stookolie met een zwavelgehalte van meer dan 1%; 
c. andere brandstoffen, vast, vloeibaar of gasvormig, met een zwavelgehalte van meer dan L2 "'o. 

Het is tevens verboden deze brandstoffen in te voeren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen of af 
te leveren, tenzij: 
a. de slolTen niet als brandstof worden gebruikt of niet in Nederland worden gebruikt; 
b. de bevoegdheid bij de ontvanger beslaat om de stoffen als brandstof te gebruiken. 

De brandstoffen die in het RUN-initiatief zullen worden vervaardigd zullen voldoen aan de 
hierboven genoemde brandstofspecincaties (zie hoofdstuk 12 van dit MER). 

Een schematische weergave van de producten die in hel RLIN-proJecl worden vervaardigd in relatie 
tot de toepassingsnormen is te vinden in label 3.4c. Bijlage 6.1 geeft een volledig overzicht. 
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3.5 Toelsingskaüer milieu en ruimte 

3.5.1 Alcemcen milieubeleid 

Het milieubeleid in Nederland is gericht op duurzame ontwikkeling en hel sluiten van kringlopen. 
In de koten van grondstof (winning), via produclieproces en product (consumptie) naar afvalstof 
moeten zo min mogelijk lekverliezen optreden. Dit integraal ketenbeheer is uitgangspunt voor het 
milieubeleid en in hel bijzonder voor het afvalstolTenbeleid. Door preventie moet het ontstaan van 
afval zoveel mogelijk worden veniieden of beperkl. Door hergebruik moeten zoveel mogelijk 
afvalstolTen weer opnieuw worden ingezet. Voor /over lekverliezen onvermijdelijk zijn, moet een 
doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering zijn gegarandeerd. 
Het RUN-initiatief beoogt alle afvalstolTen om te zetten in producten of energie, waarbij de 
lekverliezen worden geminimaliseerd. Dit sluit aan bij het algemeen milieubeleid. 

Voor de provincie is de industrie één van de twee belangrijkste doelgroepen van het provinciale 
milieubeleid. Naast emissiereducerende maatregelen /al de provincie zich de komende jaren vooral 
richten op een situatie, waarbij de doelgroepen daadwerkelijk blijk geven van hun verantwoordelijk
heid voor het milieu door "goixl hi>u,sekeeping" en de invoering van bedrijfsinterne milieuzorgsyste
men. 

3.5.2 Lucht 

In het Rl 'N-initiatief is er geen sprake van verbranden van (gevaarlijke) afvalstotïen. De gebruikte 
be- en verwerkingstechnieken zijn destillatie, pyrolyse, vergassen en smelten, waarbij brandstoffen 
en grondstoiïen worden geproduceerd (stookolie, gasolie. nalia en synihese-gas). Bij de verwerking 
zelf komen geen rookgassen vrij. die in het milieu moeien worden geëmitteerd. Rookgassen komen 
wel vrij in de procesfornuizen en do warmtekrachtcenirale. maar hierbij worden brandstoffen 
gebruikt (stookolie. ga,solie en siookgas) die voldoen aan de brundstofspecillcalies en worden geen 
(gevaarlijke) afvalstoffen gebruikt. De volgende regelingen /ijn dan ook niet van toepassing: 

• Richtlijn betreffende de \erbranding van gevaarlijke afvalstoffen. 
• Onlwerp-regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen. 
• Besluit Luchtemissies Afvatverbranding, 
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Onder het Besluit Luchtemissies AlValverbranding valt de regeling meetmethoden luchteniissies. 
Deze regeling is derhalve ook niet van toepassing. Hel Besluit emissie-eisen stookinsiallalies 
Milieubeheer A <BEES-A) is niet van toepassing omdat North Refinery geen inrichting is in de zin 
het BEES-A (zie artikel 1 onder b BEES-A). 

Op stookinsiallalies die zijn opgesteld in een inrichting waarin het totaal aan opgesteld ihennisch 
vermogen minder is dan 50 MW is hel Besluit emissie-eisen stookinstailaiies Milieubeheer B 
(BEES-B) van toepassing. In de toekomstige situatie beslaat de mogelijkheid dal het totaal aan 
opgesteld thermisch vermogen wei 50 MW of meer bedraagt (afhankelijk van de afzet of het eigen 
gebruik van synthesegas). In die situalie is het BEES A van toepassing. 
De emissies van koolwalerstolTen in het RUN-project worden beperkt door de maatregelen, 
vastgelegd in KWS2000. De resterende geur- en stofemissies die vrijkomen bij de op- en overslag 
vallen onder de Nederlandse emissierichtÜjnen (NeR). 

Be.sliiil i'niis.sii'-i.-i.ien siiKikin.sicillLiiies MilU'iihfheer B 
Dit besluit heeft belrekking op de uitworp van zwaveldioxide (SO;), stikstofoxiden (NO,) en stof, 
als gevolg van verbranding van kolen, stookolie, gasotie of aardgas In stookinstallaties van 
inrichtingen, waarvooreen vergunningplichl in gevolge de Wel milieubeheer geldt. In de bijlage bij 
dit besluit zijn de emissie-eisen in voorschriften vastgelegd. 

Op dit moment wordt door North Retlnery in de proces fornuizen gebruik gemaakt van de eigen 
geproduceerde stookolie, die voldoet aan de Brandstofspecitlcalies. In de eerste fase wordt het 
thermisch vermogen uitgebreid in de vorm van een aantal procesIbmuizen en een warmtekraclitcen-
trale (WKC). Hierin zal voornamelijk eigen geproduceerde brandstotTen worden gebruikt. 
In bijlage II hoofdstuk 3 van BEES-B worden de emissie-eisen gegeven voor mei zware stookolie, 
lichte stookolie en gasolie gesluokie ketel installaties. 

Voor nieuwe installaties gelden de volgende emissie-eisen : 
De uitworp van stikstofoxiden met hel rookgas van een mei zware stookolie, lichte stookolie of 
gasolie gestookte ketelinstallatie mag niet meer bedragen dan: 
• indien vergunning verleend na 1 januari 19^4: 120 mg/m". 
Met ingang van I januari 1998 mag de uitworp van stikstofoxiden mei hel rookgas van bestaande 
installaties niet meer bedragen dan: 
• indien gasolie of lichte stookolie wordt gestookt: 200 mg/m'; 
• indien zware stookolie wordt gestookt: 400 mg/m'. 

Voor gasturbine(-installaties) waarvan de vergunning op of na I mei 1998 is verleend geldt dat de 
uitworp van stikstofoxiden met het rookgas niet meer mag bedragen dan 65 g/GJ. 

Voor zuigermotoren gelden verschillende emissie-normen, zie label 5.3a. Welke norm van 
toepassing is, wordt bepaald door het asvermogen van de zuigentiotor (meer of minder dan 50 kW) 
en het percentage van gasvormige brandstollen in de warmte-inhoud van de toegevoegde 
brandstoffen (meer of minder dan 50%). 

TabrI 5.3>: l ilworp NUs bij zui|}i:niii)loi<:n 

Vcrtunntns op/na M-IVM SO kW of meer MiiHtordinSOkW 

Sntolmctr 1 * 0 ^ MlAI 

mmritrdinSIIX 400 ^ | I2D0{/G| 
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In hoofdstuk 9 van bijlage II van hei BEES B worden regels gegeven voor hel gelijktijdig gebniik 
van brandsloffen. Regel is dat bij gelijktijdig gebruik van verschillende brandsloft'on in een 
siookinstallatie de uitworp van SO;. NO, en stof met het rookgas niet meer bedragen dan het 
gemiddelde van de uiuvnrp die voor elke brandstof afzonderlijk zou zijn toegestaan. 
Deze regel is niet van toepassing op gasturbines, gaslurbine-inslallalies of zuigennoioren. 

Van de algemene emissie-eisen kan door het bevoegd gezag af worden geweken indien dit in de 
bijlage van hel BI;ES B is toegestaan. De emissie-eis kan niet strenger zijn dan dai daar is 
aangegeven, tenzij de aanvrager of houder van de vergunning daannee instemt. 

Besluit L-missk'-eisi'n siookimiullalies Milieii/n'hfer A 
Hel BEES A heefl betrekking op de uitworp van zwaveldioxide, stikslofoxiden en stof waarbij het 
totaal aan opgesteld ihermisch vermogen van de stook installaties 50 Mw of meer bedraagt. Deze 
silualie kan zich in de eind-fase van hel RUN-projecl voordoen met betrekking tot de WKC. In de 
situaiie dal er geen sprake is van exporl van syngas, maar wel van elektriciteit en er maximale 
verstroming plaatsvindt, dan zal er ongeveer 80 MW aan vermogen ntxlig zijn. Alleen in die situatie 
is het BEES A van toepassing in alle andere gevallen het BEES B. 

Het BEES A onderscheidt bij nieuwe stook installaties emissie-eisen voor vaste, vloeibare en 
gasvormige brandsiolTen, tabel 5.3b geeft hel overzicht. In de WKC gaat hel niet om vaste 
brandslotTen, wel om vloeibare en gasvormige brandstoffen Het gaal hier niet om gasturbines, maar 
om gasmotoren. 

De emissies voor NO, bij zuigermotoren komen overeen mei die van BEES B (zie tabel 5.3a). 

ribcl 5 Jb: Emissie-nDnnün llhES A 

Vlocibire brindstoflen Guiormip branditoffrn 

{indtn 6ui {lulit] 

iiilmoloiidt lU mf/m WWW mj/m''' 

H/ll(m|/n"' 

ilnf Il»/i0m[/m"' Smi/m 

|l 1 dt- iiiHMirp van M Ki iii t tn priniCNliimuis vimi in cit inrithiinü utücncrecnk gasmmige branilsiolïen mug niei meer 
iK'dnigcn tlun 110 inu>m indien ,ii Je uiiirccdicmpcidluur van hi-i mi:dium tvaurüiin üc uonnk' worül l>^crucdragen 
l a m is dan wm ( en (leen lutlilviHirvcrwanning nordl liic|;cpa.sl en M'l m^m in .lilc iivurii;!.' KCVallen 

(2) gelijk aun (Il maar dan gaal liel urn een prnccslbmuis vmw andere );a.svi innige hraiidsUilTen 
0\ lllOmt^m indien liei ihemii!>eh vermngen kleiner is dan S()ll MWen helasgehalle van de branij!ii»t meer is dan ll.Ud 

pnieent. in alle andere gevallen 1̂1 mam 

NifderUmihe Emissierkhlliiiwu 
Het provinciaal milieubeleidsplan hanleerl als leidraad de NeR (als algemene landelijke richtlijn voor 
emissies naar lucht) bij de vaststelling en actualisering van vergunningvoorschritten len aanzien van 
verontreinigende emissies naar lucht, l'en behoeve van vergunningen op maal kan gemotiveerd van 
de NeR wordt afgeweken. 

De NeR is op Norlh Refmery van toepassing op de geur- en slofemissies bij op- en overslag van 
vaste storten. Aan installaties vvaarin siuifgevoelige goederen worden opgewerkt, geproduceerd. 
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getransporteerd, geladen, gelost en/of opgeslagen, dienen eisen ter vermindering van de stofemissies 
te worden gesteld. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen diffu.se en gekanaliseerde 
stofemissies. De gekanaliseerde emissies dienen te voldoen aan de algemene emissie-eisen van 
hoofdstuk 2 NeR. 

Mei belrekking tol de ditTuse emissies geldt als uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel 
waarneembare stofverspreiding mag optreden. Daarnaast zijn in de NeR. afhankelijk van de 
stuifgevoeligheid van een slof. te treffen maatregelen opgenomen. 

De emissies van raffinaderijen worden in belangrijke mate gereguleerd door BEES en KWS2000. 
De NeR is niet van toepassing op (emissies van) inrichtingen of onderdelen van inrichtingen 
waarvan de emissies geregeld zijn in: 
• BEES-B. 
• Besluit luchtemissies afval verbranding. 
• Besluit zwavelgehalte brandstoffen. 

Koolwülersloffen 2000 
De huidige Ktwlwaterstoffen 2000 (K WS2000) Besnijdingsstrategie wordt gevormd door per sector 
vastgestelde reductieplannen. Voor de verschillende sectoren is aangegeven welke maatregelen 
genomen moeten worden om de VOS (Vluchtige Organische Stoffen)-emissie terug ie dringen en 
op welke wijze de maatregelen zullen worden ingevoerd. 

In de KWS 2000-strategie 1992-2000 is een aantal maatregelen geformuleerd vmir raffinaderijen en 
ruwe-aardoiieterminals. De maatregelen betreffen de volgende emissiebronnen: 

vasl-dakianks: 
drijvend-dak tanks; 
belading lichters; 
belading zeeschepen: 
belading tankauto's; 
diffuse procesbronnen: 
belading spoorketelwagen (mogelijk toekomstige situatie bij North Refinery). 

Voor Norih Refinery zijn de maatregelen met betrekking tot drijvend-daktanks en de belading van 
zeeschepen niet relevant, omdat geen gebruik wordt gemaakt van drijvend-daktanks en er worden 
alleen binnenschepen (lichters) beladen. 

In KWS200() zijn de voor Norih Refinery relevante maatregelen gegeven in tabel 5.3c: 
(voor een beschrijving van de maatregelen wordt verwezen naar bijlage 3.7) 

T»b t l J.Sc: Ovcmi;hi moalregclcn KWS2(M)0 

Kr Bron M u i r c f d 
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Regeling; op-, oversla}^ en liislrihiiiic henzïne 
Naast de KWS20()0-maatrej;elen is ook de 'Regeling op-, overslag en distributie benzine 
milieubeheer. 22 december 1995' op North Retlnery van loepassing. De regeling beval 

technische voorschriften voor op- en overslaginstallaties van benzine. 

In de regeling wordl onder benzine verstaan: 'aardoliederivaat, met of'zonder additieven, mei 
een volgens de Reidmethode (ASTM 5191-93a) bepaalde dampdruk van 27,6 kPa of meer. dat 
voor gebruik als brandstof voor motorvoertuigen is bestemd, met uitzondering van L.P(i.' 
De geproduceerde nafta bij North Refinery zal veelal onder de genoemde dampdruk blijven, maar 
het is niet uitgesloten dat in bepaalde gevallen deze grens wordl overschreden. 

Tibel J.5d: SaiiKnvulling voor ichr i l ten uit regeling iip-. oversiug en djsirihulic benzine 

Debiet [ton/jaar] 
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(ompkmtin nn hn XMttunAt. J 
In tabel j.5d staat een overzicht van de voorschriften en de implementatietemiijnen uit de 
regeling, zoals deze gelden voor bestaande en nieuwe insiallalics. Wal betreft de 
opsiaginstüllalies is. gezien de relevaiüie voor North Refinery. alleen naar de voorschriften 
voor vastdaktanks gekeken. Anders dan in het KWS200()-beleid zijn de voorschriften 
alhankülijk van hel debiel. In de huidige situatie bij North Relmery is hel debiel kleiner. In de 
toekomst zal deze boven de lO.ÜOU per jaar uitkomen. De KWS 2Ül)0-maalregelen zijn echter 
strenger en hebben geen debielgrens. 

3.5.3 Geur 

Het provinciaal beleid is gericht op een aanmerkelijke vermindering van geurhindcr. Voor hol jaar 
20(10 wordl gestreefd naar de doelstelling om voor geur geen siliialies in de provincie Ie hebben 
waarbij sprake is van een hoger belaslingsniveau dan IO geureenheden per m3 ais 98 percentiel. In 
hexlüuntJe situaties is hel streven gericht op het terugdringen van geurhinder en het bereiken van een 
geurbelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk onder de btwengrens. Deze bovengrens. 10 
geureenheden/m3 als 98 percentiel en te bereiken in 2000. is gericht op het beperken van ernstige 
hinder. Voor nieuwe situaties wordt gestreefd naar het voorkomen van hinder, waarbij een 
geurbelasting wordt gehanteerd van maximaal I geureenheid,'m3 als 99,5 percentiel (Milieubeleids
plan |99,S.|998 provincie Groningen). 
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Inde Toelichting 1.3.4 van de NeR wordt een structuur - de zgn. hindersystematiek geur- geschetst 
om tot een gemotiveerde selectie van doelmatige maatregelen Ie komen. Het bevoegd bestuursorgaan 
stelt daarmee de grenzen waarbinnen geurhinderbeperkende maatregelen moeten worden getrotïen. 
De afwegingen die hebben geleiit tot de opgelegde voorschriften dienen in vergunningconsiderans 
te worden vastgelegd. 

Realisatie van een acceptabel hindemiveau geschiedt in de vorm van middel voorschriften met 
bijbehorende specificaties over het functioneren van de te implementeren middelen, dan wel - indien 
noodzakelijk - als emissie(doel)voorschrift mei een per bron of logistieke eenheid Ie realiseren 
geurvracht (in [ge/h), dan wel andere emissie kentallen). 

3.5.4 Water 

Het is op grond van artikel 1 lid 1 Wvo verboden om zonder vergunning met behulp van een werk 
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke sloffen, in welke vorm ook. te brengen in oppervlakte
wateren. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden tol bescherming van de 
belangen, waarvoor het vereiste van vergunning is gesteld (lid 5). 
Bij hel verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning wordt rekening gehouden met o.a. het 
provinciaal plan voor de waterhuishouding. 

Bij de vergunningaanvraag dient een opgave te zijn opgenomen van aard en hoeveelheid van de te 
lozen sloffen en preparaten. Het is de taak van de aanvrager om de mate van waterbezwaarlijkheid 
van de te lozen stoffen en preparaten aan te geven. 

Het waterkwaliteitsbeleid , zoals ook neerlegd in het Integraal Waterbeheersplan (1997-2000) kent 
twee uitgangspunten, namelijk: 'vermindering van de verontreiniging' en 'stand-still beginsel'. Het 
uilgangspunl 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat de verontreiniging - ongeacht de 
slofsoort - zoveel mogelijk moet worden beperkt. Brongerichte maatregelen hebben hierbij de 
voorkeur Iwven zuiveringstechnische maatregeien. Afhankelijk van de stofsoort wordt een 
onderscheid gemaakt tussen twee sporen: de emissie-aanpak en de waterkwaliteitsaanpak. 
De emissie-aanpak wordt gevolgd voor vrijwel alle verontreinigingen. Deze aanpak houdt in dat 
onafhankelijk van de ie bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen een inspanning moet worden geleverd 
om verontreiniging van het oppervlaktewater ie voorkomen. Voor zwarte-lijststotTen (en stoffen mei 
vergelijkbare eigenschappen) bestaat de emissie-aanpak uit toepassing van de beste fwstaande 
technieken (bbt); vot>r de overige stoffen waarvoor de emissie-aanpak geldt is een saneringsinspan
ning vereisl volgens de t>est uitvoerbare technieken (bul). 

Onder de besl uitvoerbare technieken wordt verslaan: 'die technieken waarmee, rekening houdend 
mei economische aspecten, dat wil zeggen uil kostenoogpunt aanvaardbaar ie achten voor een 
normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen'. 

Onder de beste bestaande technieken wordt verstaan: 'die technieken, waarmee tegen hogere kosten 
een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden 
toegepast'. 

De emissie-aanpak omvat naast toepassing van de buL'bbt ook eventuele verdergaande eisen op 
grond van de geldende waierkwaliteitsdoelslellingen (de zogenaamde waterkwaliteitsioeis of 
immissietoets). 
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Onder zwarte-lijststoffen wordt verstaan; stoffen die voorkomen op de bijlage van de Mededeling 
van de Commissie aan de Raad. betreffende gevaarlijke stotfen die dienen te worden opgenomen 
in lijst I van richtlijn 76/464/EEG. Deze lijst bevat thans i32 stotfen. 
Tot de zwarte lijst behoren stoffen die dermate schadelijk zijn voor hel milieu dal de verontreiniging 
door deze stotfen in beginsel moet worden beëindigd. Bij sanerint; van zwarte-lijsistolfen en stoffen 
met vergelijkbare eigenschappen moet geprobeerd worden zo dicht mogelijk bij een nulloziny te 
komen. Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de bbt. 
Het zal niet in alle gevallen mogelijk zijn om. zelfs na toepassing van bbt. de lozing geheel te 
beëindigen. Dan moet worden nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties van 
de betreffende stof In het aquatisch milieu (waterkwaliteitstoels). De voor hel ontvangende 
oppervlaklewater geldende waterkwaliteitsdoelslellingen zijn hierbij van belang, is de restlozing na 
toepassing van bbl onaanvaardbaar, dan zullen verdergaande maatregelen worden geëist. 
Aan het stand-still beginsel kan overigens geen absolute betekenis worden gehecht. Dit zou namelijk 
betekenen dat elke nieuwe lozing, ook al is deze gesaneerd met toepassing van de bbt per se 
ontoelaatbaar is. 

Vindt lozing via het gemeentelijk riool plaats, dan dient bij deze waterkwaliteitsloets ook de 
bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken in beschouwing te 
worden genomen. 

Voor hel grootste deel van de overige verontreinigingen wordt sanering door toepassing van de bul 
geëist. Ook voor deze sloffen wordt - na toepassing van hut - een waterkwaliieitstoets uitgevoerd, 
waarbij de restlozing wordt getoetst aan de geldende doelstellingen voor de waterkwaliteit. Het niet 
bereiken van de doelstellingen na het toepassen van de bul kan aanleiding geven tot het eisen van 
verdergaande maatregelen. 

Het meest wezenlijke verschil tussen de aanpak met de bht en hut is dat de eerste groep maatregelen 
gericht is op het beëindigen van de verontreiniging van het aquatisch milieu, lerwij! bij toepassing 
van de but een zekere restverontreiniging van het aquatisch milieu aanvaardbaar wordt geacht, voor 
zover aan de geldende waterkwaliteitsdoelslellingen wordt voldaan. 

De walerkwaliteitsaanpak wordt slechts gevolgd voor een beperkt aantal, relatief onschadelijke, van 
nature in het oppervlaklewater voorkomende sloffen met een geringe mate van toxiciteit, zoals 
sulfaat en chloride. Een algemene beleidslijn voor de toe te passen technieken is niet te geven. 

Het stand-still beginsel voor zwarte-lijststoffen houdt in beginsel in: 'voor geen der aangewezen 
stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de loi^ingcn in een bepaald 
beheersgebied toenemen'. Voor de overige verontreinigingen houdt hel stand-slill beginsel in dat: 
'de waterkwalileil niet significant mag verslechteren en waterkwaliteitsdoelstellingen in beginsel niet 
mogen worden opgevuld.' 

In het provinciaal plan voor de waterhuishouding zijn de hoofdlijnen voor het waterkwalitcits- en 
het kwantiteitsbeleid ten aanzien van de regionale oppei^'lakte wateren neergelegd en is het 
grondwater^beheers Iplan opgenomen. In het plan zijn taakstellingen of uitgangspunten opgenomen 
waarmee bij de uitvoering van o.a. het juridische beheer (vergunningverlening) rekening moet 
worden gehouden en waarvan niet willekeurig behoort ie worden afgeweken. Het ontvangende 
oppervlaktewater, de Oosterhomhaven, heeli de volgende functies toegewezen gekregen: algemeen 
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ecologische functie en functie vaarwater. Op de Ooslerhomhaven wordt alleen in uitzonderingssitua
ties geloosd. Meer informatie is gegeven in Hoofdstuk 9. 

3.5.5 Bodera 

In het provinciaal milieubeleidsplan Groningen wordt de verwachting uitgesproken dat de industrie 
en bedrijven de risico's voor bodemverontreiniging beperken door preventieve maatregelen. De 
provincie zal in geval van risico's vüt.)r bodemverontreiniging in aansluiting daarop onderzoek naar 
de 'nulsituatie' en bodembeschermende maatregelen verlangen bij de vergunningverlening. 

De Nederlandse Richtlijn Bodembeschenning bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft een drieledig 
doel: 
• het bereiken van uniformiteit en hannonisatie in vergunningvoorschriften en het bevoegd gezag 

de helpende hand te bieden bij het opstellen van vergunningvoorschriften: 
• hel op de hoogte brengen van het bedrijfsleven van de ie verwachten bodembeschermingseisen 

bij het beoordelen (van het ontwerp) van de inrichting en de keuze van de milieubeschermende 
voorzieningen en maatregelen: 

• het overdragen van informatie en kennis over risicobenadering en de 'stand der techniek' van 
bodembeschermende maatregelen en voorzieningen. 

De NRB heeft een vergelijkbare status als de NeR en is met name bedoeld als hulpmiddel voor het 
bevoegd gezag voor de beoordeling van bedrijven die bodembeschermende voorzieningen moeten 
trefTen. In de NRB staat de 'emissiescore' centraal: het risico van emissies naar de bodem op basis 
van de aanwezige installatie(s) en voorzieningen. 

Afhankelijk van dit risico valt een bedrijfin bodemrisicocategorie A, B of C, 
Bedrijven in bodem risicocategorie A moeten beschikken over een voorziening die volgens de 
huidige stand van de techniek is gemaakt. Bedrijven in categorie C moeten hoe dan ook maatregelen 
nemen. De overige bedrijven kunnen kiezen voor het trelTen van aanvullende voorzieningen of voor 
monitoring van de bodem. 

Met betrekking tot de bodemsanering hanteert de provincie als uitgangspunt het herstel van de 
multifunctionaliteit van de bodem. Alwijkingen hierop zijn mogelijk om lokatiespecifleke redenen. 
Deze kunnen van financiële, technische of milieuhygiënische aard zijn. 

De NRB zal in fasen worden ingevoerd. De eerste fase is gepubliceerd in juli 1997. De eisen die 
worden gesteld aan nieuwe installaties len aanzien van bodembeschermende voorzieningen worden 
verwoord in de vergunningvoorschriften. De NRB vorml hiervoor een richtinggevend kader. 

3.5.6 Geluid 

Nonh Refinery is gevestigd op een gezoneerd industrie-terrein. Binnen geluidzones gelden de 
vastgestelde grenswaarden uit de zonebesluiten respectievelijk saneringsprogramma's. 

Het bevoegd gezag moet ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 8. 8, derde lid. sub a) bij het 
verlenen van een vergunning vix>r een bedrijf nagaan of door het verlenen de geluidsbelasting op 
de zonegrens, dan wel de vastgestelde geluidsbelasting voor geluidgevoelige objecten binnen de 
zone. niet wordt overschreden. 

MERIJ/n DAG 3,23 



Milieuefteclrapport 
R»cyclln{| and Utilities Norlh 

Momenteel hanteert de gemeente Delfzijl de geluidzonerinji. zcnds deze duor de l'rovincie is 
vastgelegd in de geluidcontouren kaart (zie ook paragraaf 4.5 en hijlage 4.2 van dit MlïR). 

Het vestigingsbeleid voor bedrijven die in belangrijke male geluidhinder veroorzaken, zoals 
neergelegd in het Streekplan Provincie Groningen (i4-l2-l'W4). büjH gericht op de /eehavenierrei-
nen bij Delfzijl en de Eemshaven en enkele andere daarvoor aangewezen bedrijfsterreinen. Hel 
ruimtelijk beleid voor de regio Noord-Groningen. waaronder Delfzijl, steil dal bedrijfsvestiging 
mogelijk is zolang aangetoond kan worden dat bij calamiteiten geen onherstelbare schade aan bel 
Waddenmilieu wordt loegebracht. 

3.5.7 Veiligheid 

Besluit risico's zware ongevallen 
Zware ongevallen die kunnen worden veroorzaakl door bepaalde industriële aciivileilen dienen Ie 
worden voorkomen en de gevolgen van dergelijke ongevallen viwr mens en milieu dienen te worden 
beperkt. Op deze industrieën is hel Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) van toepassing. Dit 
BRZO kenl voor inrichtingen een zogenaamde 'liclile verplichting' in paragraaf 2 of een verplichting 
tol hel opstellen van een Ëxtem Veiligheidsrappori (liVR) in paragraaf 3. 
Op Norlh Rellnery is voor zowel het huidige bedrijf als voor de eerste fase van hel RUN-project 
paragraaf 2 van het BRZO van toepassing. In deze fasen liggen de hoeveelheden gevaarlijke 
afvalstoffen onder de drempelwaarden die hiervoor geiden. 
Paragraaf 2 van het BRZO beval de volgende verplichtingen: 
• zorgplicht: ter voorkoming van ongevallen dient iedere onderneming die Ie maken heetl met 

gevaarlijke sloffen, als genoemd in een iweeial bijlagen van hel BRZO. alle noodzakelijke 
preventieve maatregelen ie nemen; 

• kennisgevingsplichl: de ondernemer dient aard en hoeveelheid van die stotïen Ie melden aan 
hel bevoegd gezag: 

• meldingsplicht: de ondernemer heeft een ineldingsplichl bij jmstige ongevallen; 
• informatieplicht: omirenl de te nemen veiligheidsmaatregelen ten aanzien van personen die 

gevaar kunnen lopen; hij moet deze inlichien over de wijze waarop zij bij een ongeval moeien 
handelen, alsmede hel in verband daarmee ter beschikking stellen van uitrusting aan het 
personeel. 

Op verzoek van het bevoegd ge/ag dient degene die een inrichting drijft aan te tonen dat wordt 
voldaan aan de genoemde verplichtingen (artikel ld). 

In 1*W6 is de Seveso-richtlijn gewijzigd. Na inwerkingtreding van hci hierop geba,seerde gewijzigde 
BRZO. naar verwachting ,1 februari IW9. vall Nurth Refinerx ui de eindfase van hel RUN-project 
onder de zware verplichtingen van artikel 9 Seveso-ll richtlijn, Aan deze zware verplichting (o.a. 
het indienen van een veiligheidsrappori) zal uilerlijk 3 febnian 2001 of 2002 (alliankelijk van het 
ll'it of sprake is van een nieuwe of oude inrichting i moeten worden voldaan. In het veiligheidsrap
pori komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• algemene beschrijving van bedrijf, organisatie en omgeving l.b.v. prevenliebeleid en 
veiiigheidsbeheerssysteem: 

• beschrijving per installaiie l.b.v. gevaren werknemers; 
• kwantitatieve risico analyse (ORA): gevolgen huilen de inrichting; 
• milieurisico analvse (MRA). 
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CPR-richllijnen 
Bij de voorbereiding van nieuwe activiteiten met gevaarlijke stoffen dient het streven er allereerst 
op gericht te zijn na ie gaan of de toepassing van de betrokken gevaarlijke stof[fen) wel noodzakelijk 
is en of er geen veiliger allemalieven voorhanden zijn die het loepassen of gebruik van die 
gevaarlijke stotïen kunnen V(K)rkomen of beperken. Blijkt dit na zorgvuldige afweging niet mogelijk. 
dan moet het streven vervolgens zijn het restrisico steeds zoveel mogelijk te beperken onder meer 
door toepassing van zo klein mogelijk hoeveelheden van de betreffende stoffen en het treffen van 
technische en lechnisch-organisatorische beheersmaatregelen. De Commissie Preventie van Rampen 
door Gevaarlijke Stollen (CPR) stelt daanoe richtlijnen op. Bij het opstellen van de richtlijnen gaat 
de CPR er van uit dat blijvende schade aan mens, dier en omgeving met zo groot mogelijke 
zekerheid moet worden voorkomen. 

Het voidoen aan de richtlijnen is geen waarborg, dat de bevoegde overheidsinstanties akkoord zullen 
gaan met de voorgestelde aciivileil. Wel mag worden verwacht, dat eventuele verdergaande eisen 
dan wel afwijkingen duidelijk worden geformuleerd. 

CPR 9-3 
De CPR heett de leidraad "Bovengrondse opslag van aardolieproducten (grote installaliesV 
ontworpen om te komen tol uniforme voorschriften voor de veilige opslag in Nederiand. De leidraad 
is in hei bijzonder bedix;id viH>r de opslag van ruwe aardolie en hieruit bereide olieproducten zoals 
benzine, nafta, vliegtuigbrandstof, petroleum (kerosine), gasolie, stookolie, die geclassificeerd zijn 
als KI. K2 en K3. en in zekere zin voor aardolieproducten met een vlampunt boven 100 C. 
In de leidraad worden de volgende onderwerpen behandeld: aard van de sloffen, algemene 
voorzieningen, constructie-eisen, onderhoud en corrosiebestrijding. brandpreventie en veiligheid, 
laden en lossen. 

CPR 15 
De herziene richtlijn CPR-15 (vervangt CPR 15-2 en CPR 15-3) is van toepassing op opslagplaatsen 
voor de opslag van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld als gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmid
delen en gevaarlijke atvalstofTen in emballage. Deze richtlijn is niet van toepassing indien een EVR 
is opgesteld. In deze richtlijn worden veiligheidsafslandcn gegeven aan te houden binnen 
inrichtingen en veiligheidsafstanden tot kwetsbare bestemmingen. In de labellen wordt voor elk 
brandbestrijdingssysteem een minimumafstand genoemd. Het bevoegd gezag dient, ter beperking 
van het individueel risico, bij zijn beslissing op de vergunningaanvraag rekening te houden met de 
afstanden zoals die zijn weergegeven in de afstandentabel 1 voor nieuwe situaties en in de 
afstandeniabel 2 voor beslaande situaties. 

Op de nieuwe RUN-installaties is afstandentabel I van toepassing (verandering van bestaande 
inrichting of van de werking daarvan). In alle gevallen dient een minimumafstand van 20 meter tot 
gevoelige bestemmingen te worden aangehouden welke noodzakelijk is vanwege de bereikbaarheid 
voor de brandweer in geval van brand en het voorkomen van brandoverslag. 

3,5,8 Transport 

Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van 
de Wet milieubeheer moet ook de door de inrichting veroorzaakte 'indirecte hinder' betrokken 
worden. Een belangrijke vorm van indirecte hinder is het geluid van af- en aan aanrijdend verkeer. 
Dergelijk verkeerslawaai kan worden beoordeeld op de wijze zoals beschreven in de Circulaire 
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Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband mei vergunningverlening wet milieubeheer, 2') 
februari 1996. Voor do aan de inriuhting loe Ie rekenen verkeersbewegingen wordt uitsluitend een 
maximum gesteld in de vorm van een gemiddelde geluidsbelasting (gevelbelasling) in een etmaal 
(en niet levens een piekniveau). Deze moei liggen tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
en de inaximale grenswaarde van 65 dB(A). 

Vi;rvi)er over de ut'.i,' 
Op het vervoer van gevaarlijke stotïen is de Wel vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) van toepassing. 
Hierin wordt geregeld het vervoer en handolingen die hiemiee nauw samenhangen: laden en lossen, 
ten vervoer aanbieden en aannemen, parkeren en neerleggen tijdens vervoer. 
De Wvgs verslaat onder gevaarlijke slotïen: 

/. omplofbift stoften en m)rwerpen. 
2. ismengepersK. vloeibaif gemiskte of onder druk opgetosK gassen, 
J. bnndbiR lioeisiolfen. 
4. bnndbsre vme stoffen. 
5. ¥oor zelfBntbnnding '3ibirt stoffen. 
6. stoffen die bijanriking mn wiier braodtarr pssen ontwilikefen, 
7. saffen die de ytibnnding bevorderen. 
8. orgimscbe peroxiden. 
9. giftige stoffen, 
18. infectueuze stefftn. 
11. bijtende stoffen. 
12. inden stoffen die voor de mens of het miliea gemriijk kannen zijn, indien zijkricham irokelS ii/n ungeweien. 

Onder gevaarlijke siolten wordt mede verslaan: voorwerpen die zodanige stotïen mei behoud van 
de gevaarlijke eigen.scliappen bevallen. 

Op grond van de Wvgs en de daarop geba,seerde amvb's en ministeriële regelingen kan het vervoer 
en de daarmee samenhangende handelingen van gevaarlijke slotïen worden verboden of toegestaan. 
mils de ter zake gesielde regels in aehl worden genomen, 

Be.yliiii ctani^'ijzin^ wi'^ennet vervner \iev<iiirliike sloffen tSlcrl. 1997. 143, Hl juli 199") 
Rijk. provincie en gemeenten stellen een wegennet vast waarop vervoer van gevaarlijke slolten is 
toegestaan. Gemeenie Delfzijl heeft voor het vervoer van gevaarlijke slotïen een wegennet 
aangewezen (Zie kaart Gemeeniew erken februari 1992). 

Vervoer per .spoor 
i lel Besluit geluidhinder spoorwegen sielt regelen met betrekking lot het voorkomen van nieuwe 
geluidhindersilualies en beval regels mei belrekking lot aard, sameiisielling ofwijze van aanleg van 
o,a, spoorbanen. Voor spoorvveglavv.iai is gekozen voor een lijdelijke voorkeursgrensvvaarde voor 
woningen van 60 dB(A) welke vanaf hei jaar 2000 aangescherpt wordt mei 3 d(B)A lol 57 dB(A). 
De bandbreedte bij spoorweg lawaai keni een maximaal loelaalbare waarde tol 73 dB(.\l. zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom. die op 1 januari 2000 wordi aangeseherpi lot 70 d(B)A, 

Vervoer over wuier 
Het karakter van de Waddenzee stelt bijzondere eisen aan de acceptatie van scheepvaarlverkeer, In 
het licht van de te beschermen naiuurbelangen kunnen beperkingen worden opgelegd aan de 
scheepvaart. Ten aanzien van de scheepvaart is diverse wel- en regelgeving van toepassing, zoals: 
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• de Scheepvaartverkeerswet (Slb. 1988. 352); 
• het Binnenvaanpoliliereglemenl (Sib. 1983. 682); 
• het Lood.splichtbesIuit (Sib. 1988. 397/Stb. 1995. 395); 
• Scheepvaartreglement Eemsmonding (Stb. 1989, 237). 

In het algemeen kan over deze regelingen worden gezegd dat zij regels bevatten met betrekking tot 
het vaartuig bijvoorbeeld het voeren van verkeerstekens, bel aanwezig bebben van bepaalde 
apparatuur ot'wijze van vervoeren (loodsplichi, verplicht vooraf melden). Met andere woorden er 
is geen totaal verbod, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan. 

3.5.9 Energie 

Het milieubeleid van de provincie zal nadrukkelijker dan lol dusver gericht worden op de 
mogelijkheden tot energiebesparing. Dit krijgt vooral vorm door een integrale, en bij voorkeur 
procesgeïntegreerde aanpak bij bedrijven. Energieaspecten zullen worden betrokken bij de 
vergunningverlening, afgestemd op landelijke intentieverklaringen en meerjarenafspraken. 

Norlh Retinery is toegetreden tot de Meerjarenafspraak tussen de Vereniging van de Nederlandse 
Chemische industrie (VNCI) en een aantal chemische bedrijven, de Minister van Economische 
Zaken en Novem BV over verbetering van de energie-efficiency. 

De chemische industrie steil zich in de meerjarenafspraak ten doel in het jaar 2000 een verbetering 
in energie-elïlciency van 20% ten opzichte van 1989 ie hebben bereikt. De bedrijven nemen daartoe 
de volgende verplichtingen op zich: 
• per bedrijf wordt een energie-cfllciencyverbeteringsplan opgesteld; 
• bij interne prioriteitstelling wordt belangrijk gewicht toe gekend aan vemieuwings- en 

investering-inspanningen die bijdragen aan de doelstelling: 
• mogelijke verbeteringen in de energie-efliciency zullen geïmplementeerd worden, waar dit 

technisch, economisch en uit veiligheidsoverwegingen verantwoord is; gestreefd wordt naar een 
verbetering van de energie-efficiency tot de beste praktische haalbare waarde; 

• economische berekeningen van investeringen ter verbetering van de energie-etFiciency worden 
uitgevoerd met behulp van de bij de bedrijfstak gebruikelijk methodieken; 

• voor nieuwbouw of aanpassingen van bestaande installaties wordt de stand der techniek ingezet, 
voorzover dit ook economisch verantwoord is, gegeven de noodzaak tot behoud van de 
internationale concurrentiepositie. De uiteindelijke keuze van hel proces en de installatie bepaalt 
het individuele bedrijf; 

• door bedrijven wordt zoveel mogelijk gezocht naar proces-geïntegreerde oplossingen, die 
energiegebruik, productkwalileit, milieu, economie etc. optimaliseren; 

• bedrijven rapporteren jaarlijks aan Novem met betrekking tot de bereikte energie-efficiencyver
betering. Hierbij worden gegevens verstrekt over het totaal energiegebruik, de gerealiseerde 
energie-efficiency-index en de belangrijkste uitgevoerde projecten en maatregelen ter 
onderbouwing van de in dat jaar gerealiseerde energie-efficiency-index. 
Deze plannen zijn niet openbaar. 

Naast de vergroting van de energie-efficiency geetï het RUN-initiatief. in de vorm van een 
warmtekrachtcentra Ie en het omzetten van afvaislromen in brandstoffen, een bijdrage aan de 
duurzame energie. De Vervolgnoia Energiebesparing ziel na 2000 een groot poleniieel in deze twee 
opties. 
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3.5.10 Ruimlelijke ordening 

PKB Waddenzee 
De PKB Waddenzee bevat de hoofdlijnen van beleid voor de Waddenzee en is uitgangspunt voor 
het beleid van zowel Rijlv als de lagere overheden (provincies en genieenlen}. De PKB is 
gebiedsgericht van karakter en integreert het ruimtelijk, miüeu- en waterbeleid voor de Waddenzee. 

North Kelliiery ligt aan de Oosterwierum op hel Industrieterrein 'Havenschap Delfzijl' Ie Delfzijl. 
Hel gebied waarop de PKB-Waddenzee van toepassing is. is aangegeven op de bij de PKB horende 
kaart en in de PKB omschreven gebiedsbegrenzing j 1.3 pkb). Hieruit blijkt dat de havengebieden 
en dus ook North Retlnery buiten het plangebied vallen (zie ook Nota Waddenzee Deel 3. p. 59). 

Echter, realisering van het Waddenzeebeleid dient niet alleen plaats ie vinden binnen de gren/en van 
hel PKB-gebied(art, 1.3). Activiieiten kunnen, hoewel zij plaai-svinden builen hel PKB-gehied. van 
directe betekenis zijn voor de Waddenzee. Voor het RUN-projecl kunnen de ontwikkelingsmogelijk
heden op hel bedrijfsterrein in Delfzijl onder de volgende voorwaarden benut worden: er dient te 
worden voldaan aan de landelijke milieuliygiönische normen en risicodragende bedrijven en/of 
siotTen worden toegestaan mits aangetoond wordt dal ingeval van calamiteiten er geen onherslelhare 
schade kan worden loegebrachi aan de Waddenzee (3.4.3 c PKB). De PKB Waddenzee heeft dus 
invloed builen het PKB-gebied, maar die invloed beperkt zich tot de met name genoemde 
activiteiten. 

Voor hel RUN-iniliatief betekent dit dal bij de nadere besluitvorming het afwegingskader van de 
PKB-Waddenzee dient Ie worden betrokken. 

Het afwegingskader omvat de volgende onderdelen: 
a. Ten aanzien van de wijze van besluitvorming geldt dal bij de afweging gebruik dient te worden 

gemaakt van de best beschikbare infonnalie omtrent de ic verwachten gevolgen van een 
activiteit op de diverse beleidsterreinen, met name de gevolgen voor het natuurlijk milieu van 
de Waddenzee. Mr dient reken inggc houden te worden met hel cumulatief effect van aciiviiciicn. 
Ten aanzien van de richting van de hesluifvonning geldl dal hij de afweging de maatsciiappelijke 
noüd/aak dient te worden aangetoond, dal activiteiten in de Waddenzee moeten plaaKv inden. 
Dil omval twee aspecten: - het maatschappelijk belang dal een activiteit venegenwoordigt en -
de lokatiegebiiiidenheid van een activiteit. Aciiviieiien die evengoed of beter buiten de 
Waddenzee kunnen worden uitgevoerd, worden vermeden (hel iranslocaticheginscl). Naarmate 
het maatschappelijk belang groter is. zal er eerder aanleiding zijn om een daaraan inherente 
beïnvloeding van de natuurlijke waarden, binnen randvoorwaarden, loe te staan. 

Wanneer op basis van de best beschikbare informatie bij de afweging sprake blijkt ie /ipi van 
duidelijke twijfel over hel achterwege blijven van mogelijk belangrijk negatieve gevolgen voor 
het ecosysteem, dan zal het voordeel van de twijfel in de richting van het behoud van de 
Waddenzee gaan (het voorzorgsprincipe), hetgeen belekenl dat de hoofddoelstelling bejialend 
is. 

b. Wanneer activiieiten op basis van btwenstaande afwegingscriteria toelaatbaar worden gL-achi m 
de Waddenzee is hel volgende van toepassing: 
Bij hel gebruik van de Wadden/ee worden lenminsie de best uitvoerbare technieken loegepast 
ter voorkoming eiv'of beperking van negatieve milieu-etTecten. Ais middel lot het verminderen 
of voorkomen van negatieve milieu-etTecten wordt bij een aantal activiteiten zonering loegepast. 
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in de alweging om tijdelijke of blijvende aantastingen van de natuurwaarden van de Waddenzee 
te aanvaarden, dient uitdrukkelijk betrokken te worden of schade kan worden gecompenseerd 
passend binnen de hoofddoelstelling (compensatiebeginsel). 

Geconcludeerd kan worden dal voor activiteiten die binnen hel PKB-gebied vallen het PKB-
afwegingskader van toepassing is. Voor activiteiten builen het PKB-gebied, zoals die van Nonh 
Refinery. geiden drie regimes: 
1. Voor de mei name genoemde activiteiten met een grensoverschrijdende betekenis dient met het 

Waddenzeebeleid en dus mci dt PKB WaüUenzet rekening te worden gehouden (de tnate van 
toepasselijkheid is afhankelijk van de mate waarin de activiteit van negatieve invloed is op de 
waarden van de waddenzee) 

2. Voor mer-plichtige activiteiten die plaatsvinden in het aan de Waddenzee grenzende kustgebied 
wordt van de overheden verwacht dal zij de. in het afwegingskader bij de PKB verwoorde, 
principes bij de nadere besluitvorming heirekken. 

3. Voor activiteiten die niet onder I of 2 vallen geldt de PKB niet. 

De activiteiten van North Refinery vallen onder die van calegorie 2 en dus dient bij de nadere 
besluitvorming het afwegingskader van de PKB-Waddenzee te worden betrokken. Om misverstan
den te voorkomen wordt in de Nota van toelichting op de PKB met nadruk gesteld dat het 
afwegingskader alleen van toepassing is op activiteiten in de Waddenzee. Hel betrekken van de in 
het PKB verwoorde principes is dus duidelijk niet hetzelfde als hel volledig toepassen van het 
afwegingskader. Dit laatste geldt alleen voor activileiten die daadwerkelijk in het PKB-gebied 
plaatsvinden. 

Structuurxchema Groene Ruimte 
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) bevat de doelslellingen en hoofdlijnen van het ruimtelijk 
beleid van hel Rijk voor een aantal functies van het landelijk gebied. Hel betreft concrete 
beleidsuitspraken over land- en tuinbouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme, bosbouw 
en visserij en de afstemming en samenhang tussen deze sectoren. In het SGR is onder andere het 
beleid mei betrekking lot de ontwikkeling en bescherming van de ecologische hoofdstructuur (EHS) 
uit het Natuurbeleidsplan overgenomen. In hel Natuurbeleidsplan wordt de gehele Waddenzee 
aangemerkt als één van de kerngebieden van de EHS. Deze kerngebieden genieten bijzondere 
bescherming. 

Het algemene afwegingskader voor de kerngebieden van de EHS wordt in het SGR als volgt 
beschreven: 

'Het rijksbeleid slaat ingrepen en ontwikkelingen in en in de onmiddellijke nabijheid 
van de kerngebieden niet toe, indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van 
het kerngebied aantasten. Alleen bij een zwaarwegend maatschappelijk belang kan 
hiervan worden afgeweken. De aanwezigheid van een dergelijk belang wordl op basis 
van voorafgaand onderzoek vastgesteld. Hierbij moei tevens worden nagegaan of aan 
dit belang niet redelijkerwijs elders of op een andere wijze tegemoet kan worden 
gekomen.' 

In hel SGk wordl wat betreft de beleidslbrmulering voor de Waddenzee verwezen naar de PKB 
Waddenzee (zie hiervoor), zodat een toetsing aan de PKB Waddenzee voldoet. 
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Stn-ekplun 
In het vigerende Streekplan (14 december 1994) geeft de provincie haar visie op de gewenste 
ruimtelijke omwikkeling van de provincie Groningen. 
Binnen Noord-üroningen worden verdere economische activiteiten mei name gestimuleerd in 
aansluiting op de havenfuncties van o.a. Dellzijl. Bedrijfsvestiging is mogelijk zolang aangetoond 
kan worden dat bij calamiteiten geen onherstelbare schade aan het Waddeninilieu wordl toegebracht. 
Met betrekking lot Delfzijl wordt in eerste instantie gedacht aan versterking van de indusiriefunclie 
in relaiie tot het daar reeds aanwezige industrieel complex. Daarbij dient hel beleid gerichl ie zijn 
op doelgroepverbreding door middel van hel realiseren van een meer gedifferentieerde inrichting en 
verkaveling van hel Oosterhornlerrein. 

Milieuhele iilsplan 
I let lokatiebeleid voor (atvalsioiTen)inrichtingen volgt uil het streekplan, het waterhuishoudingsplan 
en het hoofdstuk Gebiedenbeleid van hel milieubeleidsplan. Op basis van hel daarin geformuleerde 
ruimtelijk heleid zijn er uilzonderingsgebieden aan te wijzen, waarin geen plaats is voor nieuwe 
inrichtingen. Vergunningen voor uitbreiding van beslaande inrichtingen kunnen voorzover hel gaal 
om logistieke criteria (ligging nabij het afvalzwaarlepimt. ligging nabij spoorwegen, waterwegen 
ol/en de llioofd-)wegenstruciuur. ligging ten opzichte van afzetmogelijkheden voor (rest-)producten 
en voor de winning of lozing van proces- en koelwater) worden verleend als zij liggen binnen de 
zoekruimlc en passen in hel beleid van het streekplan, het waterhuishoudingsplan en hel 
milieubeleidsplan. 

De geplande uitbreiding van Norlh Refinery is niet in strijd met het lokaiiebeleid zoals neergelegd 
in het streekplan, hel waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan. 

3.5.11 Natuurbescherming 

.ilnernt'cn 
De Naluurbeschemiingswet maakt het mogelijk natuurmonumenten' te beschermen door deze aan 
Ie wijzen als 'beschermd natuunnonumenl' of 'slaatsnaluurmunumenl'. en aan /o'n aanwijzing 
bepaalde rechtsgevolgen te verbinden. Voor de Waddenzee is dit gebeurd bij de aanwijzing 
Wadden/ee II (17 november 14^3, Staatscouranl 237). waardoor het grootste deel van de 
Waddenzee (ongeveer ^s^o) onder de bescherming van de Njtuurbeschenningswet is komen ie 
vallen. Belangrijk rechtsgevolg naast de mogelijkheid lot hel (vmir bepaalde gebieden) instellen van 
permanente.'lijde lijk e betredingsverboden (de zgn. Arl. I7-gebieden). is dat voor het uitvoeren van 
schadelijke'ontsierende handelingen in het staainaluurmoiuinieni een onihelling dan wel een 
vergunning van de minister van LNV is vereist. 

IVcrkin^sfit' hieJ 
Belangrijk voor de scheepvaart is hel feil dat de voor de beroepsvaan en recreaiievaart belangrijke 
vaargeulen buiten de gebieden zijn gehouden die krachtens de Natuurbeschermingswet zijn 
aangewezen als staatsnatuurtnonument of beschermd natuiimionument. Ook Delfzijl, en hel 
industrieterrein waarop North retlnery is gevestigd, valt buiten hel werkingsgebied van de 
NaiuurbeschermingsweHzie kaan 3 Beheersplan Waddenzeel. 

NuluurmKnumunlun iLTruincn un MHlt.-n.-n. WL-lkc var alycmui:]! I>claii;i /\']n uil ccn oimpunl vun ii;UuurM;h»iin «loin hun 
naluumcicnsdiapptliiki; bïll;k^:nl^^a^ 1, sub h) 
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Het verbod om een beschermd natiiLirinonumenl te schaden geldt niet alleen voor de eigenaren en 
gebruikers binnen het aangewezen gebied, maar ook voor degenen die daarbuiten gelegen gronden 
gebruiken op een voor het natuurmonument schadelijke wijze. Deze zogenaamde 'externe werking' 
is niet met zoveel woorden in de wet te vinden, maar wel in de jurisprudentie en de memorie van 
toelichting. 

Voor externe werking van de Natuurbeschermingswet is op grond van dejurisprudentie bepalend 
of voldoende aannemelijk is dat het in werking hebben van de inrichting de wezenlijke kenmerken 
van het aangewezen gebied aantast, zodat sprake is van handelingen die schadelijk zijn voor het 
natuurschoon of voorde natuurwetenschappelijke betekenis van dit beschermde natuurmonument. 
Voor North Rellnery kan niet gezegd worden dal voldoende aannemelijk is dat hel inwerking hebben 
van de inrichting de wezenlijke kenmerken van hel aangewezen staalsnatuurmonuineni aantast. Dit 
betekent dat hier geen sprake is van externe werking van de Natuurbeschermingswet en dus voor 
Nonh Reflnery geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is vereist. 

Hah ilalrichlli/n 
Het afwegingskader van de Habitalrichtlijn houdt hel volgende in: 
• Voor elk plan of project in een beschermingsgebied, zoals de Waddenzee, dal significante 

gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied. 

• De bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming voor dal plan of project nadal zij 
de zekerheid hebben verkregen dat hel de natuurlijke kenmerken van hel belrokken gebied niet 
zal aantasten en nadai zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

• Indien hel plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor hel gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, mei inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden 
gerealiseerd, neeml de Lid-Staai alle nodige compenserende maatregelen om Ie waarborgen dat 
de algehele samenhang van Natura 2U00 bewaard blijh. 

Ook activiteiten daarbuiten die significante gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijke kenmerken 
^ k van de beschermingszone, dienen aan de in de richtlijn gestelde voorwaarden Ie voldoen. 

Bij een rechtstreekse toetsing aan de Habitalrichtlijn is er geen sprake van belemmering van de 
voorgenomen aclivileiten: de emissies naar de lucht en de concentraties van de lozingen naar het 
oppervlaktewater zijn namelijk zodanig gering dat de natuuriijke kenmerken van de Waddenzee en 
het Eems-Dollardgebied niet zullen worden aangetast. 

Ecms-Dollard Verdraf-im-n. Eems-Dollard Milieuprotocol; Trb. 1996. 258) 
In het Milieuprotocol is overeengekomen dat Nederland en Duitsland samenwerken op het gebied 
van water- en natuurbeheer. De formulering van de hier relevante bepalingen hebben in het 
algemeen geen rechtslrcekso werking, miiar zijn wel bindend voor de Nederlandse Staat en derhalve 
ook voor de belrokken bevoegde gezagsorganen. 
De Verdragsluitende Partijen werken in de Eemsmonding samen op het terrein van water- en 
natuurbeheer, en lalen zich daarbij leiden door de volgende beginselen: 
• hel principe van goed nabuurschap; 
• hel principe van vooi^org; 
• hel principe van preventie; 
• hel principe 'de vervuiler betaalt'; 
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• het 'standsiill'-principe: 
• de zorg voor duurzame ontwikkeling (zie voor doelstellingen artikel 4); 
• hel loepassen van best beslaande technieken en van de beste milieupraktijk binnen hei kader van 

het als dan geldend rechl van de Europese unie: 
• het principe van het niel verschuiven van milieubelasiing naar andere milieucompanimenten. 

Deze samenwerking (van lid 1) vindt plaats in hel kader van de Permanente Nederlands-Duitse 
Grenswaiercommissie. De samenwerking op hel gebied van het waler- en naluurheheer wordt nader 
beschreven in artikel 5 lid 4 respectievelijk lid 5 van het Verdrag. Hiervoor gebruiken de 
verdragsstaten ieder de daarvoor geëigende instrumenten. 

3.5.12 Schemalisch-overzichlloeisingskader milieu en ruimte 

In de v(x>rgaande paragrafen is weergegeven welke wel- en regelgeving en welke beleidsdocumen
ten van toepassing zijn. De uitkomst van de afzonderlijke paragratlin wordt in label 3.5e schematisch 
weergegeven. 
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TOESTAND EN ONTWIKKELING MILIEU 

4.1 Inleiding 

In elk MER moet worden opgenomen (Wet milieubeheer, art. 7.10, lid 7d): 
"Een beschrijving van de beslaande toestand van het milieu, voorzover de voorgenomen activiteit 
of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te vervt'achten 
onnvikkeling van dal milieu, indien de activiteit noch de alternatieven worden ondernomen." 

Achterliggende gedachte is daarbij dal als referentie voor de beoordeling van de Ie verwachten 
milieueffecten de toestand en ontwikkeling van hel milieu Ier plaatse van de voorgenomen activiteit 
en in de omgeving daarvan in kaart moet worden gebracht. Het te bestuderen gebied omvat de 
omgeving van de lokalie, voorzover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan 
optreden. Deze algemene vereisten leiden voor dit MER tot de behoefte aan een beschrijving van 
de bestaande toestand van hel milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontwikkeling 
daarvan als referentie voor de verwachte milieu-effeclcn. 

Strikt genomen gelden voor dit MER twee referenliesitualies, te welen: 
de formeel-juridische beslaande situatie waarbij alleen sprake is van het in bedrijf zijn van de 
in 1*385 vergunde (Hinderwet: Hw) activiteiten. 
De in de praktijk feitelijke milieusituatie waarin de "oude" Hw-vcrgunde activiteiten èn de op 
dit moment gedoogde procesonderdelen in werking zijn. 

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de werkelijk in de huidige praktijk aanwezige 
toestand van het milieu, wat belrefi de aspecten lucht-, water-, bodemkwalileil, geluids-, risico- en 
mobilileilssituaiie en natuur en landschap. Een verschil met de toestand zoals die zou bestaan indien 
er sprake zou zijn van hel in bedrijf zijn van de in 1985 vergunde activiteiten, is moeilijk aan Ie 
geven. Ten eerste zijn de verschillen lussen de Hw-vergunde bedrijfsacliviicilen ten opzichte van 
de huidige bedrijfsactiviteiten (Hw-vcrgunde activiteiten + de gedoogde procesonderdelen) gering. 
Daarnaast leveren de milieu-ingrepen als gevolg van de in werking zijnde bedrijfsacriviteilen van 
Norlh Refinery (in beide referentie-situaties) slechts een kleine bijdrage aan het heersende 
achlergrondniveau. Derhalve wordt hier één refercnliesiluatie beschreven. 

Hel belrokken studiegebied in dit MER is hel industriegebied Delfzijl en de directe omgeving 
daarvan. Wal het industriegebied betreft, streeft de gemeente naar een verdere optimalisatie in het 
gebruik van de voor industriële activiteiten bestemde kavels. Dit betekent dat in de toekomst in hel 
studiegebied een uitbreiding van bestaande en introductie van nieuwe activiteiten Ie verwachten is. 
Deze beleidsintentie is nog niet vorm gegeven in concrete plannen, zodat hierover nog geen 
eenduidig beeld is te vormen. 

4.2 Lucht 

4.2.1 Beslaande toestand 

In tabel 4.2a staan de emissies over het jaar 1995 op het industriegebied te Delfzijl. Dit zijn de meest 
actuele gegevens van de E miss ie regis tralie van hel ministerie van VROM [Min. van VROM, 1997] 
voor de individueel geregistreerde bedrijven. Deze bedrijven nemen hel overgrote deel van de 
emissies voor hun rekening. Norlh Refinery maakt van deze groep geen onderdeel uit. In de label 

^ 
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Staat tevens het totaal van de emissies door de doelgroep industrie in de provincie Groningen 
weergegeven. 

Tabrl 4.2a: Emissies op induslncgcbicd Delfzijl (individucel gcregistreerije 
bedrijven) en iniaal emissies van de doelgroep industrie in de provincie Groningen 
m l')')5(mlon). 

Component ToUal D d f i i j l Totaal Groningen 

SD, im im 

NO, 3(00 rno 

CO, 1,7 "10' 1,1 • 10' 

CO 2II»0 nm 

I M M M IJ m 

m IM ii 

FiJD uol m liDO 

m M mi 

Bnn: jEmi i i^n i i i tn l i i IMS; Nin, >in KOM. inTi) 

Concentraties en deposities van een aantal lucht verontreinigende stofien zijn afgeleid [RIVM, 
1997|. [n tabel 4.2b slaan voor het betreffende gebied in Groningen de meest recente gegevens 
(1995) voor een aantal relevante sloffen. Tevens slaande voor deze stoffen geldende normen (grens-
en richtwaarden) vermeld. 

Tabel 4.2b: Conceniralie en deposilie voor een aanlal lucht verontreinigende stoffen in de regio rond 
llclfiiilm I99S. 

Component Grootheid Eenheid Waarde Konn 

potenitffl 2uuf dtpOIKK wl/hi/jur ;4Oa'40DO ISOO 

so, (DIK, ü-ptntniitl ^ïM' mo lid ([rtntvurdt) 100 (riditwuidt} 

tOK, St-ptrttniid ^ï/m' o-S" l i {puiiiaiit) 10 (richiwurdi) 

NO, coiK. 9l-ptn:tniiel ^l/m' n-u l is ([rtntwurdt) IO(ri(litwurdE) 

cMcjurtm. ft/"' 10-20 

CO 10 K. tl-pfmmwl m{/m' tJ-i-O t (jTtniwiirdt) 

Fijn nol ctrK.jurpm. ('I/m' iü-ii 40 (irtntwiirdt) 

Btnittn CDiK.jurpm, Al i/m' a,M.o 10 (inntwurdt) i (riditwunlE) 

ru (DIK. jurtrm. o(/m' 0.4 1 ( j r tomunlt) OJ (richtwurde) 

Irsn: [MVH, mS; tn 

i[tn[itl[oiKtmrai«sp 

viKi«Gro<iin[n,m] 

mMpum IMIiiil (1 '»3):4;i(/ra' 

Geurhinder 
Conform het vigerende geurbeleid van de overheid spelen geurklachten van derden een belangrijke 
rol. Uit informatie van de provincie Groningen blijkt dat er sprake is van geurhinder ten gevolge van 
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emissies vanuit het industrieterrein. Er zijn echter geen klachten met betrekking tot geur van North 
Refinery in de huidige situatie, 

4.2.2 Autonome omwikkeling 

Bij gebrek aan specifieke prognoses voor de emissies van de industrie in Delfzijl, is voor de 
omwikkeling van de emissies voor de diverse stoffen in hel jaar 2000 en 2010 uitgegaan van de 
landelijke trend voor de doelgroep industrie, zoals berekend door hel RIVM in de Milieuverkenning
en [RIVM, 1997], Voorde voorspelling van de trend tot het jaar 2010 is het RIVM uitgegaan van 
een aantal scenario's: het zgn. Divided Europe scenario (lage economische groei en koopkracht) en 
het Global Competition scenario (hoge economische groei). In tabel 4.2c zijn de landelijke 
voorspellingen voor de indusb-ie vertaald naar voorspellingen voor de industrie in Delfzijl. Daarbij 
is uitgegaan van de individueel geregistreerde bedrijven; deze veroorzaken het overgrote deel van 
de emissies. De in de tabel weergegeven ranges corresponderen met de twee scenario's. 

Tabel 4.2c: Emissies 
m Del f ï i 

naar lucht (huidige en voorspelde) voor de industrie (individueel geregistreerde bedrijven) 
1 (in ton). 

Etniiiiet toU i l Indnidüed f f rc f l i t rEcrd i bidrljvEn DdfiifI 

Huidig Voorspellingen 

CampcMMnt l f « noo 1010 

'0: 1.) • ID' I . M J ' I S ' 1,4-l . f lB' 

KO, 3.6'10' 3.1-3.»'10' )J-J.tMI) ' 

CO, I J ' I I I ' 1.4-IJ'10" ü-1.7 • IC 

(0 1.1 • IH* liH'lff It-WW 

l(n»M IJ 1.1-l.t 1,1-1,1 

ra. 0,4 ooMitnd onbckind 

Fiiinol 7« i\6m SID-iU 

VOS l U m-m mm 

Itgn: [Eaiiiiert[iilntit l!9S; %W\. \W]. 

Uit de voorspellingen van het RIVM komt naar voren, dat na een daling van de milieudruk in de 
periode 1985-1990, die zich voor een groot aantal stoffen nog doorzet tol 2000, een stabilisatie 
optreedt in de periode 2000-2020. De emissies van CO; en NO, nemen toe door de stijging van hel 
energiegebruik, maar de stijging is minder sterk dan de groei van de productie. Op landelijke schaal 
worden in de RIVM-voorspellingen de emissiedoelen voor hel jaar 2010 voor N 0 „ SO; en VOS 
overschreden. Voor NO, en VOS zijn dit flinke overschrijdingen. 

4 J Oppervlaktewater 

4.3.1 Bestaande toestand 

De lokatie van de voorgenomen activiteit ligt, gescheiden door een weg (de Oosterwierum), aan de 
Oosterhomhaven. De Oosterhomhaven staat in westelijke richting in verbinding met het Eemskanaal 
tussen Delfzijl en Groningen. In oostelijke richting vanaf de voorziene lokatie loopt de Oosterhom-
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haven na circa 1 kilometer dood. Het Eemskanaal staat in noordelijke richting via sluizen en het 
Zeehavenkanaal mei de Eems in verbinding. In hel oosten en zuidoosten staat de Eems in verbinding 
met de DoUard. 

Het effluent van de PACT-watcrzuiveringsinsEallatie van het bedrijf wordt in de huidige situalie 
geloosd op de Oosierhomhaven via het afvalwaterriool. Huishoudelijk afvalwater en schoon 
hemelwater worden geloosd op een ten zuidoosten van het bedrijf gelegen hoofdwatergang. 

De dienst Zuiveringsbeheer van de provincie Groningen meet de kwaliteit van het oppervlakte water 
op een aantal monsterpunten, waaronder de Oosterhomhaven bij Delfzijl, Tabel 4,3a geeft de 
gemiddelde cijfers voor de jaren 1993 t̂ m 1996 voor een aantal relevante stoffen en parameters. 
Tevens slaan de nonnen voor de algemene milieukwaliteit uil de Evaluatienota Water [Min, van 
V&W, 1994] weergegeven. Uit de gemeten waarden blijkt dal in de Oosterhomhaven voor de 
eulrofiërende stoffen stikstof en fosfaat en voor de metalen koper en kwik overschrijdingen optreden 
van de grenswaarden voor de algemene milieukwaliteit voor water. 

T i b t l 4 . 3 i : Gemitldelde gemeicn waarüen oppervlakte waterkwaliteit in 

551) in dejarer l'W3-1996, 

Oosierhomhaven Delfzi j l (monsterpun 

Stof ecnhdil 1993 1994 I99S 1996 streefwaard E ireniwairde 

pK 7.) ï.* U V iH •-9,(1 

Iltldihl-N m[/1 li IA U u ir 
istulP m^ OJi 0,1! S.II 0,11 0.11 

[hlirdt m(/l \}V mi 1413 1114 mr 
i a mifl 10 sa H 4f -

t n ni[/l J I 1 1 

cidmium JLI[/I DJ 0,1 0.1 0,1 o,os OJ 

chroom fJtfl ii l.i 1.4 1,4 lO 

lupc p|/l ' J 13 M i.0 ! 

Uik ^{/ l 0.04 m m m m 0,0] 

bod Mt/I 1.1 3,<> u IJ li 

link IJ^ )1 13 13 14 }0 

m Kf/I i* 11 H ï t 

* totaal stikstof 
* * grenswaarde gMl niet bij natuurlijke afwijkingen zoals In d 1 geval Izojte kwel) 

De algemene situatie van het oppervlaktewater in de provincie Groningen is als volgt Ie beschrijven 
[Provincie Groningen. 1994b, 1994e]: 
• Voor vermeslende stoffen (stikstof en fosfaat) wordt slechts op enkele meerpunien aan de 

grenswaarden voldaan. De landbouw is de belangrijkste bron voor deze stoffen. De industriële 
emissies van deze stoffen zijn len opzichte van 1985 met meer dan 90% afgenomen. 

• Het oppervlaktewater voldoet vrijwel overal in de provincie aan de zuurstofnorm. Er vinden 
geen grote emissies van zuurstofbindende stoffen meer plaats. 

• Op vrijwel alle meetpunten in de provincie worden voor PAK en enige metalen concentraties 
aangetroffen boven de grenswaarde. 
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• Voor PAK en een aantal metalen (koper, lood, zink) leveren industriële emissies in de provincie 
slechts een geringe bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater. De belangrijkste bron 
voor PAK zijn de niet-industrie Ie emissies naar lucht (voornamelijk verkeer). Via atmosferische 
depositie komen deze stoffen in het oppervlaktewater terecht. 

• De belasting van het oppervlaktewater met zware metalen wordt vrijwel geheel door diffuse 
bronnen (landbouw, atmosferische depositie) veroorzaakt. De emissies door directe lozingen 
(zoals industriële lozingen) van metalen is sterk verminderd. 

4.3.2 Autonome ontwikkeling 

Uil de gemeten concentraties van het opper\'lak te water in de Oostcrhomhaven voor de jaren 1992-
1996 is geen duidelijke trend af te leiden. De verwachting is dat de concentraties niet zullen stijgen. 
[Provincie Groningen, 1994c]. 

4.4 Bodem 

4.4.1 Algemene milieuhygiënische situatie 

De bodem bij Delfzijl behoort tot de C-zone. Dat wil zeggen dat de gronden laaggelegen, 

kunstmatig gedraineerde poldergebieden zijn met hoofdzakelijk Holocene klei- en veenafzellingen 
aan hel maaiveld. Hel neerslagoverschot wordt voornamelijk oppervlakkig afgevoerd zodat de 
aanvulling van het grondwater gering is. Naast drainage van hei ondiepe grondwater vindt 
grondwaleraanvulling plaats door infiltratie van oppervlaktewater [RIVM 1992]. 

In veen- en kleigebieden speelt accumulatie van zware metalen en organische microveront
reinigingen een grote rol. Oplosbare componenten, zoals stikstof, zullen veelal aCuitspoelen naar het 
oppervlaktewater. 

Belasting van de bodem door metalen en organische microverontreinigingen wordt voor een groot 
deel veroorzaakt door depositie (naast directe emissies van een aantal metalen bij de aanwending van 
mest). De uitspoeling van zware metalen naar het grondwater wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de mate van verzuring. Onder invloed van de verzuring neemt de mobiliteit van de meeste 
meialen toe [Provincie Groningen, 1994e], 

De bodem ter plaatse van het bedrijfsterrein van North Refinery is als volgt opgebouwd : 
0,0 • 2,5 m-mv opgebrachte zandlaag afkomstig van het Dollardgebied. 
2,5 • 5,0 m-mv klei met plaatselijk veenlagen, 
5,0 - 8,0 m-mv zandlaag, 
8,0 - 10.0 m-mv slappe klei, 
>10 m-mv zandlaag tot onbekende diepte. 

Het frealisch grondwater bevindt zich gemiddeld op 1,0 m-mv. 

4.4.2 Milieuhygiënische situatie op het bedrijfsterrein 

Inde periode 1990 - 1993 zijn verscheidene bodemonderzoeken uitgevoerd op het bedrijfsterrein, 
In 1994 heeft North Refincry zich aangemeld bij de stichting BSB voor de provincies Groningen en 
Drenthe, 
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De algemene milieuhygiënische situatie van de bodem van hei bedrijfsIerrem wordi gerepresenteerd 
door de resultaten van het oriënterende en indicatieve bodemonderzoek van 26 maart 1990 [Tukkers, 
rapportno 1216] respectievelijk 4 november 1992 [Tukkers, A252 en A251-1-930411], 
De bodem is onderzocht tot een diepte van ongeveer 2,5 [m-mv]. 

Uit de analyseresultaten van grondmonsters is gebleken dat de concentraties minerale olie en 
aromaten de richtwaarden overschrijden. De resultaten zijn van dien aard dal nader onderzoek 
noodzakelijk is naar de omvang van de verontreinigingen in de bodem. 
In hel grondwater zijn verhoogde concentraties aangetoond van enkele zware metalen (chroom, lood 
en arseen), minerale olie en aromaten. De verhogingen van de parameiers minerale olie en aromaten 
vormen de aanleiding voor de uit\oering van een nader onderzoek. De verhoogde concentraties 
zware metalen in hel grondwater worden toegeschreven aan de plaatselijke bodemgesteldheid als 
gevolg van natuurlijke fysisch-chemische bodemevenwichlen. Argumenten voor deze stelling zijn 
dat aan de grond geen verhoogde concentraties van de betreffende parameters zijn aangetoond, de 
bodem uit historisch oogpunt milieuhygiënisch onverdacht is en dat tijdens het veldonderzoek geen 
aanwijzingen gevonden zijn voor het vóórkomen van een verontreiniging. 

Hoewel enkele resultaten wijzen op het bestaan van enkele nader te lokaliseren bodemverontreini
gingen luidt ten aanzien van de algemene milieuhygiënische situatie de conclusie dat de bodem niet 
verontreinigd is. 

De onderzoeken zijn uitgevoerd in een periode dal hel bodemloelsingkader met A-, B- en C-waarden 
werd gehanteerd. Ten opzichte van het huidige toetsingskader van streef- en interventiewaarden 
worden de resultaten niet anders geïnterpreteerd. 

In het hier vorenstaande is reeds aangegeven dat op een aantal plaatsen de bodem (grond en 
grondwater) met minerale olie en aromaten lijkt verontreinigd en dat verdere lokalisatie noodzakelijk 
wordt geacht. Hel tot dil doel uitgevoerde nader onderzoek betreft de omvangsbepaling van 5 
gevallen van verontreiniging. Voor het verwijderen en/of beheersen van deze verontreinigingen is 
het treffen van aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

De maatregelen bestaan uit saneren en actief beheersen (monitoren). In de onderstaande label 4.4a. 
is een overzicht gegeven van de aard en ernst van de verontreinigingen op de verschillende plaatsen 
van hel terrein. De verontreinigingsaanduiding is gebaseerd op het toetsingskader van A-, B- en C-
waardcn. Dit toetsingskader is niet meer van toepassing. Op 9 mei 1994 is het toetsingskader van 
streef- en interventiewaarden van kracht geworden. 

De gegevens uit de onderstaande tabel zijn afkomstig uit rapport A281 van Raadgevend Bureau 
Tukkers van 12 februari 1993. 

Tabel 4.4a: Overzichi bodemverontreii'iB'i'K hcdnjfsieRcinen. 

V M Bron Situatie (rond Situitic (rondwatcr C m » bcpul i l r V M Bron Situatie (rond Situitic (rondwatcr 

horiianbal vcrt icul 

D DMktlittuknf «Uc>( drijtlaq (lobul net 

1 nookghnink/ g l i t> ( 
iromilH > C 

i l i t>C 
inmiltn > C 

Ikibul j) 

H UMkotieuali «!«>( «Jtt>C 
btnmn > C 

ihbuJ iWuil 
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VIdi BTM Situitic [rond Situulc (rondwater CreiK bcpwüd ? VIdi BTM Situitic [rond Situulc (rondwater 

harüontaiJ vcnkaal 

1 btniiwiinki • • olii > C 
iramitcn > ( 

[Irtul Mt 

1 dtlli l l l l i l l lbntk - olioC 
itgmiitn > C 

M Mf 

In de tekening "Vcrontreinigingssituaiie bodem'" (bijlage 4.1) zijn, met uitzondering van de 
gesaneerde vlek D, de vcrontreinigingsvlekken ingetekend. 

yiekD 
Na in juli 1993 verder te zijn uitgekarteerd is deze verontreiniging is in de periode 1993 - 1995 
gesaneerd. Na afloop van de sanering is geen restverontreinjging achtergebleven [Briefrapport Grond 
& Water, december 1996, 5150.07/haj]. Aan de grond kan geen olie meer worden gedetecteerd. Het 
grondwater heeft een oliegehalte dat onder de streefwaarde ligt. 

Vlek KenJ 
Het monitoringsysleem aan de oostzijde van het terrein is eind 1995 geïnstalleerd en bemonsterd. 
Uit de resultaten is gebleken dat de verontreinigingen in het grondwater zich in oostelijke richting 
hebben uitgebreid. In maan 1996 is besloten om de monitoring te stoppen en over te gaan naar een 
zogenaamde beheerssituatie, waarbij aan de oostelijke zijde van de vlekken grondwater zal worden 
onttrokken. Op deze wijze wordt voorkomen dal de verontreinigingen zich verspreiden tot buiten 
de perceelsgrenzen. Het onttrokken grondwater wordt gereinigd en geloosd op het riool. Het 
ontirekkingssysteem is aangelegd in juni 1996, de zuivering van het onttrokken grondwater zal 
geschieden door een in juli 1996 geïnstalleerde biorotor. De sian van de zuivering was gepland in 
december 1996. Lage grondwaterstand en onduidelijkheid in de vergunningen hebben geleid tol een 
uitstel van hel begin van de zuivcringswerkzaamheden tot januari 1998. 

Vlek Hen F 
De vlekken H en F zijn analoog aan de vlekken K en J voorzien van een beheerssysteem voor de 
aangetroffen drijflaag. Door middel van drains op variabele hoogte die in een put uitkomen wordt 
de grondwaterstand enigszins verlaagd, de drijflaag kan in de pul worden afgeroomd. Tot december 
1997 is dit gebeurd met een vacuümlank. Het systeem zal worden gewijzigd in een onttrekking die 
loost op het oliewatersysteem van North Refinery 

4.4.3 Autonome ontwikkeling 

De hier boven beschreven beheerssituatie bij vlekken K, J , H en F zal op basis van de huidige 
inzichten in ieder geval gedurende het komende decennium gecontinueerd worden. Andere 
wijzigingen voor wat betreft de bodemsituatie zijn niet te verwachten. 

4.5 Geluid 

4.5.1 Bestaande toestand 

Op grond van artikel 53 Wet geluidhinder is hel industrieterrein Delfzijl gezoneerd. De geluidszone 
heeft betrekking op de industrieterreinen Ooslerhom, Eemskanaaldok, Oosterveld-Koveltemp, het 
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motorsportterrein en de schietbaan aan de Oosterlaan/Weslerlaan. North Refinery is gelegen op 
Oosterhom, aan de oostzijde van het industrieterrein Delfzijl. 

In bijlage 4.2.1 is een plattegrond van deze zonevasistelling bijgevoegd. Hierop zijn de zonegrens, 
de huidige 50 dB(A)-conlour, de huidige 55 dB{A)-contour, de toekomstige grens geluidszone 50 
dB(A) en de toekomstige 55 dB{A) contour weergegeven. 
Het induslriclenein Delfzijl waar North Refinery gelegen is, is als één geheel gezonecrd. Dit is 
gebeurd om te vermijden dat de geluidszones rond de verschillende bedrijfsterreinen elkaar zouden 
gaan overlappen. 

Betekenis van de zone: 
• Builen de vastgestelde zone mag de geluidsbelasting, veroorzaakt door alle daar gelegen 

bedrijven, inclusief de maximaal toegestane waarden voor hel braakliggende terrein, de 50dB(A) 
niet overschrijden. 

• Binnen de zone is geluidsruimte gereserveerd ten behoeve van de vestiging van grootschalige 
industriële activiteiten. Het totale Ooslerhom-areaal omval ca 740 ha. Ten tijde van de zone-
vaststelling was 150 ha bebouwd. Voornamelijk aan de oostzijde van het industrieterrein is 
voldoende fysieke en geluidruimie aanwezig. 

In een saneringsonderzoek van hel ingenieursbureau Cauberg-Huygen, in opdracht van de Provincie 
Groningen (1995) is een fictieve invulling gegeven voor de toekomstige geluidsbelasting op de 
braakliggende terreinen. North Refinery ligt bij het braakliggende terrein wat m het onderzoek 
gekenmerkt is met B3. Op dit terrein gaat de nieuwe uitbreiding plaatsvinden.(zie bijlage 4.2.2 
(plattegrond) en bijlage 4.2.3(tabel)). 
Voor hel terrein waarop North Refinery zou willen uitbreiden gelden de waarden weergegeven in 
onderstaande label 4.5a. 

Tabel 4.Sa; BronvernioEen braakligaend lerrein bi N R " . 

11. ttrilt >pp. = ïl.tita Dai tnnd NKht 

lHf" I IM IU,I IIÏ3 

' Iwr = bronïtrmsjdi 
** Bij dl nuiitllini i in dtn bronrrmoitnt ii nitpiuii nn 1( ni[)rnini(1lin[ op pmt vu it iMttmslitt ttll(A) (oinour in Itrtnmr. 

Deze invulling van braakliggend terrein heeft slechts tot doel de maximaal Ie verwachten omvang 
van de geluidscontour vast te stellen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het is slechts 
een "richtlijn". Evenmin kan een overschrijdmg een reden zijn om een vergunning Ie weigeren. 
Hel ziet er naar uil dal er aan de oostzijde van het industrieterrein Delfzijl nog voldoende 
'geluidsruimte' is voor een uitbreiding mei de nieuwe installaties. Voor het terrein waarop deze 
uitbreiding zal gaan plaatsvinden is een bronvermogen voorgesteld van 127,8 dB(A) per dag, 122,8 
dB(A) in de avonden 117.8dB(A) 's nachts, waarbij rekening is gehouden met de 55dB(A) contour 
in Borgsweer. 
Het voorgaande heeft alleen betrekking op het bedrijfsterrein. Bij de zonering is geen rekening 
gehouden met de transportbewegingcn. De zone wordt nl. bepaald op basis van de geluidsbelasting 
vanwege hel industrieterrein.' 

I De geluidsbelasting vanwege een industneierrein is de eimaalwaarde van hei equivalente geluidsniveau in dB(A)* op ccn 
bepaalde plaats, veroorzaak! door de gezamenlijke mnchtingen en toestellen, aanwezig op hei industneterrcin, het geluid 
van mei lol de mnchliiigcn behorende niolorvoerluigen op het lerrem daaronder nicl begrepen. 
• eimaalwaarde van hel equivalente geluidsniveau in dB(A) is de hoogste van de volgende drie waarden: 

(wordt vervolgd...) 
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4.5.2 Autonome ontwikkeling 

Voorde toekomst wordt uitgegaan van de genoemde toekomstige geluidscontouren van 50 dB(A) 
en 55 dB(A) (zie bijlage 4.2.1), Binnen deze contouren is geluidsruimte gereserveerd ten behoeve 
van vestiging van industriële activiteiten. 

4.6 Risico's 

Op het industrieterrein zijn drie bedrijven gevestigd, die op grond van het Besluit Risico's gevaarüjke 
afvalstoffen een extem veilighcidsrapport dienen op te stellen: Akzo Nobel Aramid, Akzo Nobel 
Chemicals en Melhanor. De milieurisico's zijn voor een groot deel vastgesteld [Provincie Groningen 
1997, concept Milieuprogramma 1998|. 
In de huidige situatie heeft Nonh Refinery geen verplichting tot het maken van een extem 
veilighcidsrapport. 

4.7 Verkeer 

4.7.1 Bestaande toestand 

4.7.1.1 Wegverkeer 
Hel industriegebied Delfzijl is van
uit vier zijden over provinciale we
gen ie bereiken {zie afbeelding 
4.7.1): 
• vanuit Groningen (N 41); 
• vanuit Scheemda (N 362); 
• vanuit Veendam (N 33); 
• vanuit Roodeschool (N 33). 

In tabel 4.7a staan voor deze weg
vakken de gemiddelde wcrkdag-
etmaalintensiteilen voor motorvoer
tuigen weergeven. Daarbij is een 
specificatie gemaakt naar de hoe
veelheid vrachtverkeer, uitgaande 
van het gemiddelde voor Groningse 
provinciale wegen van 12,8% 
vrachtverkeer. Alleen van de N362 
is over de exacte voertuigverdeiing 
specifieke informatie voorhanden; 
23,5% van het verkeer is hier 
vrachtverkeer. 

An>eelding 4.7a 

/ 

De loegangswegen rond ISelfzijl 

(...vervolg) 
•L„,dag07.00-19.00 
• L „ , , avond *̂  S dB(A) 19.00-23.00 
• L „ , n f l C h l t 10dB(A)23.0O-07.00 
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T a M 4.7B: Gemiddelde werkdag-e Imaal sin ie nsilcilen voot molorvoenuiacn over I996en20 i0 . 

Wcgvik I99« 1010 Wcgvik 

toual verkeer wurvan vrachtverkeer totaal verkeer waarvan vrachtverkeer 

N4l(Witdum-Dtlfiijl) 8.000 1.000 9.0O0 ÜOO 
1 

N]i2(kh«mli-Dtl(Elil) im I.8O0 I.60D 1.000 1 

NiltVMndimhlfdjl) tM IJOO 10.000 IJOO 

NJJ(tIiuil(i(hoal-Dtllilil) i.m Ito 6.iOO aso ; 
1 

rOTUl 11.000 4WI ]s.oao S.UO 

ïron: [>[rliHnwuFn(miagN pfovindi Groninpn. Wi], [KDbilitFiuplin prnniKjc GroninjFn. I?94|. 

4.7.1.2 Scheepvaartverkeer 
Voor een weergave van de ligging van het bedrijfsterrein ten opzichte van havens en vaarwegen 
wordt verwezen naar de bijlage 5.1. 

Een groot deel van de ingangsstromen voor North Refinery worden aangevoerd per schip over de 
Eems en in de haven Delfzijl overgeslagen in kleinere schepen. 

In afbeelding 4.7b is een overzicht van de verkeersstromen in de regio weergegeven. De haven van 
Delfzijl is sterk gericht op de overslag van industriële goederen, met name chemie en hout. 
Afbeelding 4.7b: Afwikkeling scheepsverkeer Eemsgebied 

Tabe! 4.7b geeft een overzicht van de 
SCheepsbewegingen op de Eems. Deze 
statistieken hebben belrekking op de zee
ën binnenvaart met een lengte van 40 
meteren langer, inclusief de kleinere zee
schepen met gevaarlijke goederen aan 
boord. 

ftJ^awBlanlaal 

• p d f l EaniB 1&9« 
rtt-ti '?i'rntnig''tfftr 

V ' — ' -^-J 
.=.>„• 
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T a l > c l 4 . T b : Scheepsbtwegingen op de Eems in 1 9 % 

recreal ievaarl) 

zee- en binnenschepen inclusier vissersschepen, exclusief 

Richcini JUnt«l KhecpsbEvw{ in(cn Traject Totaal bew^in(cn over tn icct 

Etrni luid'NHrd dHrjuml 

Etmi Keord-luid iK'pMi 1.H1 

EfiTii doorpind rjM 

[cmi Iuid'Dtllii|i 

Eicni Noord-Otllnil 

4.001 0(l(ii)[ inkorTvtnd i.H2 

hHii i i 'Etnit lwd 

Delfii|l' Eimi K M I ^ 

4 i l l •MfqlMpwd u» 

lBUiluhKpiW««ti>(H mit HjOlt 

lrH:lti| l imlirl lut,VtrliHtidi(nilE(riimondin| 

Al het binnenvaartverkeer van en naar Nonh Refinery passeert het Eemskanaal. Het Eemskanaal 
vormt de scheepvaartverbinding tussen de stad Groningen en Delfzijl. Halverwege Appingedam en 
Delfzijl splitst het Eemskanaal zich in het Oude en het Nieuwe Eemskanaal. 

Voor een schatting van het binnenvaartverkeer op het Eemskanaal is de bij de Zeesluizen Farmsum 
gepasseerde beroepsscheepvaart genomen. Naar schatting passeert meer dan 95% van de 
beroepsschecpvaart op het Eemskanaal nu de Zeesluizen Farmsum. Deze gegevens zijn daarom 
rcpresenlaiief voor de scheepvaartbewegingen op hel Eemskanaal [mondelinge mededeling Dienst 
beheer Wegen en Kanalen van de provincie Groningen). In tabel 4.7c staat de gepasseerde lading 
bij de Zeesluizen Farmsum weergegeven. 

TabrI 4.Tc: Gepasseerde ladine bij de Zeesluizen Farmsum in 1997. 

Binnenvaart 1 Zeevaart Toual 

[tpiiiNnlt lidi*! (in ion) i.KII.617 nm\ i.l96.IU 

Bron: Ditnii it^ar Wttti tn tiniltn vin dt ptovincit 

Het perceel van Nonh Refinery grenst direct aan de Oosterhomhaven, Schepen tot 18.000 ton 
(klasse IV) kunnen deze haven aandoen, grotere moeten in de Eemshaven aanleggen. De verkcers-
en o verslage ij fers voor de Oosterhomhaven staan in label 4,7d weergegeven. 

Tabel 4.7d: Verkecis- en overslagcijfets Oosicihom haven 1997) 

Binnenvaart Zeevaart 

unial Kkftt IIM in 

oittili| in klon nsi ]i)i 

4.7.2 Autonome ontwikkeling 

4.7.2.1 Wegverkeer 
Voor de voorspelling van de gemiddelde werkdag-etmaalinlensiteiten in het jaar 2010 wordt 
uitgegaan van de verwachting zoals verwoord in hel Mobiliteitsplan Groningen [Provincie 
Groningen, 1994d], In dit plan wordt voorde periode 1990-2010 voor rijks- en provinciale wegen 
een groei van 35% verwacht. Uitgaande van de groei van het verkeer tussen 1990 en 1996 van 20%. 
betekent dit voor 2010 t.o.v. 1996 een groei van 12,5%. Het aandeel van het vrachtverkeer wordt 
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tot het jaar 2010 constant verondersteld. In tabel 4.7a staan de resultaten van de voorspellingen voor 
2010 weergegeven. 

4.7.2.2 Scheepvaartverkeer 
In de Planologische Kernbeslissing Waddenzee is vastgelegd dat de havens voor de huidige typen 
vaartuigen bereikbaar moeien blijven. Dit beteken! dal schepen die in 1993, gezien hun diepgang 
en afmetingen de zeehaven bij gemiddeld zeepeil en wind konden aandoen, dit ook in de toekomst 
zullen moeten kunnen. Grotere schepen dienen te varen binnen het zogenaamde gelijdevensier 
[Beheersplan Waddenzee 1996-2001]. 

In tegenstelling lot de landelijke ontwikkelingen heeft in Noord-Nederland de afgelopen jaren een 
groei van de binnenvaart plaatsgevonden. Deze groei zal zich in de toekomst verder doorzetten. In 
2015 zal het vervoerde tonnage over het Eemskanaal met zo"n 50% zijn toegenomen tot ruim 9 
miljoen ton. Met name wordt een grote groei verwacht van het containervervoer. Deze groei zal niet 
leiden tot merkbaar meer scheepvaart op de vaarweg. De schepen zullen echter meer laadvermogen 
bezitten (meer schepen van klasse IV (tot 1800 Ion) en V (tot 3200 ton). 
Bij Lemmer zullen in 2015 tussen de 25.000 en 30.000 schepen passeren. Dit aantal neemt verder 
oostwaarts af, zodat bij Delfzijl nog tussen de 15.000 en 20.000 schepen zullen passeren. Hel natte 
bulkvervoer van en naar de natte bedrijventerreinen aan de vaarweg en de zijtakken blijft een 
belangrijke plaats innemen gezien de verwachte groei in deze sectoren [Provincies van Groningen 
en Friesland, 1996], 

Een trend aangaande de goedcrenoverslag in de Oosterhomhaven is moeilijk te geven. Naar 
verwachting zal het komende decennium de overslag licht groeien. Het aantal schepen zal volgens 
de Dienst beheer Wegen en Kanalen van de provincie Groningen echter nagenoeg constant blijven 
[mondelinge mededeling Dienst beheer Wegen en Kanalen van de provincie Groningen]. 

4.8 Natuur en landschap 

4.8.1 Bestaande toestand 

Het landschap in de direct omgeving van North Refinery wordt bepaald door haven- en industriSIe 
activiteiten. Op circa 3,5 kilometer in westelijke en zuidelijke richting is de dichtstbijzijnde 
woonbebouwing van de gemeente Delfzijl. Naast industriële activiteiten en woonbebouwing wordt 
het landschap bepaald door dijken, grasland en water. Het hele gebied heeft een open landschaps
beeld met weinig begroeiing langs de wegen. 
Het dijkenlandschap is een zeeboezem en een aanwassenlandschap, gekenmerkt door een hogere 
opslibbing aan de zeezijde dan aan de landzijde. Hel graslandgebied len noordwesten van Delfzijl 
IS van belang als broedgebied voor weidevogels en als groeiplaats voor sloot-, slootkant en 
bermvegetatie. De akkerbouwgebieden hebben betekenis als broedgebied voor de patrijs, gele 
kwikstaart. kwartel en kwartelkoning. 
In de omgeving zijn enkele objecten, met name een aantal wierden, van cultuurhistorische en 
archeologische belang aanwezig. 

De Eemsmonding staat direct in verbinding met de Waddenzee. De kusl ten noorden van Delfzijl 
is een botanisch waardevol kweldergebied. De soortenrijkdom in hei gebied is bijzonder groot. De 
lage kwelders in de Eemsmonding hebben een pioniersvegetalie met onder andere zeekraal en 
kweldergras. 
Voor de kust liggen fourageergebieden voor onder meer steltlopers en zeehonden. De kwelders van 
de Eemsmonding, de Waddenzee en van de Doliard zijn van grote betekenis voor overwinterende 

4.13 



hoofdstuk 
lossUnd «n ontwikkel Ing mille : ^ 

en doortrekkende ganzen, eenden, steltlopers en weidevogels. Op de hogere kwelders bestaai de 
vegetatie uil onder andere lamsoor, zee-alsem, Engels gras en schorrekruid. 

De Dollard is een inham van de Waddenzee, verbonden met het estuarium van de Eems. Samen 
maken ze deel uit van het "Slaatsnatuurreservaat de Waddenzee". In het Streekplan van de provincie 
Groningen hebben de Dollardpolders de aanduiding "natuurwaarde A". 
Door de grote aanvoer van zoetwater is het water brak. Hierdoor komen er vooral wasbakjes, 
nonnetjes en slrandgapers en in mate slijkgapers voor. 
De waarde van dit natuurgebied wordt ontleend aan de voedsehijke slikvelden en de voor brakke 
kwelder typische begroeiing. Veel voorkomende planten zijn de zeeaster en de zilte variant van het 
fioringgras. Door de sterke slibafzetting komen ook veel bodemdieren voor, waaronder de 
zeeduizendpool. Deze is de voornaamste voedselbron voor de kluut, die in de Dollard dan ook 
veelvuldig voorkomt. Naast de kluul broeden circa 40 vogelsoorlen in de Dollard en doen 
honderdduizenden trekvogels (meer dan 13 soorten) de Dollard aan. In vogelkundig opzicht is het 
gebied van nationale en internationale betekenis. Opvallende vogelverschijningen zijn diverse 
ganzen, zwarte ruiters, rosse grutto's, bonte strandlopers, rietzangers, kleine karckicl, gele 
kwikstaarten en rietgors. 

4.S.2 Autonome ontwikkeling 

Op basis van de huidige inzichten zijn in de toekomst geen substantiële veranderingen te verwachten 
in de hier beschreven natuurwaarden. 
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