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17.6 Geluid 

17.6.1 Terrein 

Het vaststellen van de geluidsbelasting van de diverse installaties en transportmiddelen die op hel 
terrein van North Refmery aanwezig zijn kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
Hierbij dient men onderscheid te maken tussen emissie (de geluidproductie van de inrichting) en 
immissic (het geluid dal de ontvanger bereikt): 

Emissie -*• geluidsoverdracht -* Immissic 

De emissie kan worden bepaald met behulp van emissiemeetmethoden of uit kengetallen. De 
immissie kan worden bepaald uit directe metingen of door middel van overdrachtsberekeningen uit 
de emissie. 

Bij bestaande industrie is directe meting van immissie eenvoudig en het meest nauwkeurig. In de 
praktijk blijkt echter dal meting toch nadelen heef̂ , zoals de representativiteit van de meting, de 
aanwezigheid van sloorgeluid en de onderverdeling van de bronnen. 
De immissie kan ook worden berekend uit een bekende bronstcrkte (emissie) in combinatie met een 
overdrachtsberekening. Bij bestaande industrie wordt deze methode meestal toegepast. 
In de geplande/nieuwe situatie voor North Refmery is het bepalen van immissie via kengetallen van 
vergelijkbare situaties (emissie) en overdrachlsberekeningen de enige manier om de geluidsbelasting 
te bepalen. 

In hoofdsmk 12 zijn de huidige situatie en hel RUN-concept beschreven op grond van bronvermo
gens (emissies). Om nu de geluidsbelasting vast te stellen dient de overdracht bepaald Ie worden. 
Bij de overdracht van geluid moet rekening worden gehouden met de volgende factoren: 
afsianddemping, luchtdemping, wind-/ temperatuureffecten, effecten van bodem, bebouwing en 
omgeving. 

In dit rapport is de overdracht berekend met behulp van een computermodel dat door DGMR. 
raadgevende ingenieurs, in eigen beheer is ontworpen. Dit model is gebaseerd op de methode C8 
van de "Handleiding metenen rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" (Brachenhof. Buis en Meijer, 
1981). Er zijn in totaal vijf beoordelingspunten gekozen. De ligging van deze punten is gegeven in 
bijlage 17.2.1. De punten zijn gesitueerd op de rand van de woonkernen Borgsweer (punt 1) en 
Weiwerd (punt 2), de vastgestelde zoncgrens (punt 3), de huidige 55 dB(A)-etmaalwaardecontaur 
(puni 4) en de huidige 50 dB(A)-etmaalwaardecontour (punt 6). Daarnaast is een kaartje van de 
geluidszones rondom het industrieterrein Delfzijl opgenomen in bijlage 4.2. 

Het nulallematief en de resultaten van de berekeningen voor het huidig bedrijfsaltematief en de 
uiibreidingsvarianten worden in deze paragraaf besproken. 
Een korte samenvatting van de berekeningen bevindt zich in bijlage 17.2.2. 

17.6.1.1 Nulalternatief (NA) 
Dit is het bedrijf zoals het is vergund volgens de Hinderwetvergunning d.d. Il juni 1985. De 
geluidsbelasting in deze situatie is vastgelegd in het akoestisch onderzoek dat DGMR, raadgevende 
ingenieurs, in 1994 heeft uitgevoerd (Rapport J.94.242.A). De resultaten hiervan zijn opgenomen 
in tabel 17,6a. 
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Tabel 1 T.6i : Equivalent ee'uidsniveau IL , )m dB(A voor hel nulaliemaiicf 

Om ich rijving locatie D>i Avond Nacht Etmaahvaarde' Bcpalendi p i r iode ' 
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De Duitse grens ligt op zo'n 4,5 a 5 km ten noordoosten van de grens van de inrichting. Op de 
referentiepunten (Borgsweer en Weiwerd) op zo'n 2 resp. 3 km afstand van de grens van de 
inrichting, is de geluidsbelasting maximaal 33 resp. 30 dB(A)-elmaalwaarde. Ook de zonegrenzen 
van 50 en 55 dB(A), welke op Nederlands grondgebied liggen, worden niet overschreden. Derhalve 
zijn er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten als gevolg van het nulaltematief 

17.6.1.2 Huidig bedrijf (HB) 

Dit alternatief is in hoofdstuk 12 volledig besproken. De resultaten van de geluidsberekcningen zijn 
opgenomen in tabel 17.6b. Een vergelijking lussen het nulalternalief en de huidige situatie leidl tol 
de conclusie dat de geluids.situatie op de meetpunten vrijwel onveranderd is gebleven, ondanks de 
toename van geluidsbronnen. Bij referentiepunt (2) Weiwerd valt op dal in de huidige situatie de 
geluidsbelasting is afgenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is geluidsdeniping in deze richting 
door de gebouwen van de boorgruisinstallalie. 

T a b d 17.6b: Equivalent fielunieniveau ir dBIA) voür het huidi): bcilniT 

Omichiijvinf locatie Dai Avond Nacht Etmaalwaarde BqiilEndE periode 
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De Duitse grens ligt op zo'n 4,5 a 5 km ten noordoosten van de grens van de inrichting. Op de 
referentiepunten (Borgsweer en Weiwerd) op zo'n 2 resp. 3 km afstand van de grens van de 
inrichting, is de geluidsbelasting maximaal 34 resp. 29 dB(A)-etmaalwaarde. Ook de zonegrenzen 
van 50 en 55 dB(A), welke op Nederlands grondgebied liggen, worden met overschreden. Derhalve 
zijn er geen grensoverschrijdende effecten ie verwachten als gevolg van hel huidig bedrijf. 

De elmaalwaarde is de hoogsle van de volgende drie waarden: 
L.... dag 07.00-19.00 
L . . , avond+ 5 dB(A) 19.00-23-00 
L ,„ , nachl + 10 dB(A) 23,00-07.00 

In dil |(*ii 11 ilt timiilwiirdt hti hiMeii itómiit it nicht, ih nicht ii dui it b«pi)tndt (muigntndt) ptriodt. 
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17.6.1.3 Voorgenomen activiteit (VA} 
De uitbreiding in de voorgenomen activiteit verloopt in twee fasen: eerste fase en eindfase. Deze 
fasen worden in hoofdstuk 12 beschreven. Een variant is een uitbreiding in noordwestelijke richting. 
Zie tabel 17.6c; optie A voor een overzicht van de resultaten voor deze optie. De uitbreiding zal 
volgens de plannen in de zuidoosirichting plaatsvinden. De resultaten van de geluidsberekeningen 
zijn opgenomen in tabel 17.6d; optie B. De uitbreidingsrichting speelt voor de geluidssituatie geen 
rol. Een vergelijking tussen optie A en optie B maakt duidelijk dat er voor geluidimissies geen 
significante verschillen zijn. Voor beide opties geldt dat in de eindfase op sommige meetpunten een 
minimale toename van de geluidsbelasting geconstateerd wordt. 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt de geluidsbelasting voor zowel optie A als B met name 
op meetpunt Weiwerd (2) enigszins toe, echter een vergelijking mei het nulaltematief wijst uit dat 
deze toename minimaal is. 

T « h ( i n . 6 c : Eauivalent RCluid snivcïu in dB(A' voor op ie A = uilhrcidirB in NW-nchMnE 
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T i tM l I7.6d: tquivalenl geluidsniveau in dB(A) voor oplic B = uitbrcidinji in ZO-nchlinH 

Omschrijvint 
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De Duitse grens ligt op zo'n 4,5 è 5 km ten noordoosten van de grens van de inrichting. Op de 
referentiepunten (Borgsweer en Wciwerd) op zo'n 2 resp, 3 km afstand van de grens van de 
inrichting, is de geluidsbelasting maximaal 35 resp. 32 dB(A)-etmaalwaarde. Ook de zonegrenzen 
van 50 en 55 dB(A), welke op Nederlands grondgebied liggen, worden niet overschreden. Derhalve 
zijn er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten als gevolg van realisatie van het 
voornemen. 

17.6.1,4 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
Hel meest milieuvriendelijke alternatief bestaat uit varianten ten aanzien van proces- en 
energiestromen. Wal betreft geluid is in het MMA de optie van de aanleg van de spoorlijn van 
belang. De spoorwegvariant zal echter pas in de eindfase van invloed worden. Uit de resultaten in 

MERI//n OAG 1T.1B 



Milieueffectrapport 
Recycling and Utilities Norlli 

label 17.6e blijkt dat hel in gebruik nemen van de spoorlijn in de eindfase geen verbetering of 
verslechtering van de geluidssituatie teweegbrengt vergeleken met de opties in de VA. Kortom, de 
spoorlijn is niet van invloed op de geluidssituatie op het terrein. 

Taht l !7.6c: -.outvalenl ncluidsnivcüu in l iB(A) voor hel MMA, spciorwepvananl 
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Dc Duitse grens ligt op zo'n 4,5 a 5 km ten noordoosten van de grens van de inrichting. Op de 
referentiepunten (Borgsweer en Weiwerd) op zo'n 2 resp. 3 km afstand van de grens van de 
inrichting, is de geluidsbelasting maximaal 35 resp. 32 dB(A)-etmaalwaarde, Ook de zonegrenzen 
van 50 en 55 dB{A), welke op Nederlands grondgebied liggen, worden niet overschreden. Derhalve 
zijn er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten als gevolg van realisatie van hel MMA. 

17.6.2 Landtransport engeluid 

Bij een uitbreiding zoals gepland in de voorgenomen activiteit zal ook het aantal vcrvoersbeweging-
en toenemen. Om de eventuele toename van geluidhinder vast te stellen is de bijdrage van North 
Refinery op het totale transport van en naar het industrieterrein Delfzijl per maatgevend etmaal 
berekend. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 17.6f. Hel betreft hier een maximale 
(zogenaamde "worst-case") benadering. In de praktijk zal niet dagelijks hel vermelde aantal 
vervoermiddelen het bedrijfsterrein aandoen. 

Een optie is de aan en afvoer van de stoffen en producten per spoor. Op dit moment is er echter geen 
ra il verbinding naar Nonh Refinery aanwezig. De spoorweg va riant zal pas in de eindfase van invloed 
zijn op het transport. In dc eerste fase blijft de transponsituatie voor de varianten gelijk. 

Tabel 17.6f: Tolaal overzicht van hel aantal Qansponbcwegingen van en naar North Relinery per maatgevend etmaal in de 
\erschillendcallemalicven* 

Nut-aKer-
Natitf 

HuMifCfilti-
•tlc 

Eente (aie EindfaM 

geen v o o r met i p o o r [eenipoor H M t ^ M O r 

until trtincn 0 2 

until «nchrwijm S ï U 24 41 21 

urvdtti •Fiihtnrlinr in unutlin 
•in h(I lolul 

0.1% O.IS% 0.41% 0.4t% 0.19% 0.S2% 

* Ooordii dt tiitktninftn uitpin vin nn muijtftnd ttmul lijn tr minimili rtnckilln PM j ( muluttn nn hoofdltuk M.Dt unullin wur dt [tluidibenlitninpn 
np [Cbiinrd ii|n nlltn minef mttr binntn^ nnfndir in tnuldltuk 14 iijn>]il{rlltld. 
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Het transport zal in principe alleen overdag plaatsvmden. In de avond en nacht vindt langs aan- en 
afvoerwegen geen toename van de geluidsbelasting plaals. Wal betreft het transport overdag brengt 
de uitbreiding geen significante toename van het wegverkeer teweeg. 
In de spoorwegvariani zal het wegtransport na de eerste fase nauwelijks verder toenemen. Ook in 
de spoorwegvariant zal met maximaal twee treinen per maatgevend etmaal geen relevante toename 
van de geluidsbelasting plaatsvinden. 

17.6.3 Conclusie 

Uit de resultaten van de geluidsberekeningen blijkt dat de uitbreiding van de werkzaamheden en 
installaties op het industrieterrein geen significante toename van de geluidsbelasting veroorzaakt. 
Ook de overslagacliviteiten op het terrein zijn hierbij in beschouwing genomen. 
De geluidsbelasting van het vrachtverkeer als gevolg van de aan- en afvoer naar North Refinery is 
verwaarloosbaar. Immers, hel aandeel transportbewegingen van vrachtwagens in de eerste fase en 
eindfase bedraagt ten opzichte van de huidige situatie 0,48 % respectievelijk 0,89 % (zie ook 
hoofdstuk 14.11). 
De 'indirecte hinder', zoals beschreven in de circulaire 'beoordeling geluidhinder wegverkeer in 
verband met vergunningverlening Wm' [Min. v. VROM. 1996], kan niet direct en alleen aan North 
Refinery worden toegerekend omdat de vrachtwagens voor North Refinery niet akoestisch 
herkenbaar zijn. De inrichting ligt bovendien niet solitair aan een aan- of afvocrweg en de 
dichtstbijzijnde bewoning ligt op 3,5 km afstand van North Refinery. 
Vanwege de hierboven vermelde redenen is hel niet zinvol de verkecrsaantallen om te rekenen naar 
geluidsniveaus in de omgeving van de inrichting of bij woningen. 

17.7 Exierne veiligheid 

17.7.1 NulaltematiefcüHuidig Bedrijf (NA en HB) 

Het Maximum Credible Accident (MCA)' is voor het NA en HB reeds bepaald ten behoeve van 
eerdere vergunningaanvragen. Dit MCA is een 'guillotine' breuk in de leiding op de steiger aan de 
haven. De daarbij uitstromende vloeistoffen leiden niet tot een explosieve gaswolk. De effectafstand 
is daarom, uit oogpunt van veiligheid, nihil. De gevolgen betreffen voornamelijk incidentele 
milieuschade (uitstroom en brand van koolwaterstoffen, mei de daarmee gepaard gaande emissies). 

17.7.2 Voorgenomen activileit_{_VA) 

17.7.2.1 (E)VR-plicht. 
North Refinery heeft op grond van de relevante en vigerende regelgeving (Besluit Risico's Zware 
Ongevallen (BRZO)) geen verplichting tot het maken van een extern veiligheidsrapport (EVR). De 
aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen liggen in alle bedrijfsfasen onder de drempelwaarden 
die hiervoor gelden. Wel gelden onderzoeksverplichtingen en zorgplicht op grond van hel algemene 
deel (de "lichte' verplichtingen) van hel genoemde besluit. 

Na de implementatie van de zgn. Sevcso II richtlijn in het nieuwe BRZO gelden voor het Nul 
Alternatief en het huidig bedrijf het lichte regime. Voor de eindfase zal op grond van het nieuwe 
BRZO vermoedelijk het zware regime gelden. (VR-plichi). Deze verplichting zal 2 of 3 jaar na de 
implementatie van Seveso [I (2001 of 2002, afhankelijk van het feit of er sprake is van nieuwe of 

h ' Grootsw geloofwaardige ongeval. 
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oude inrichting) van toepassing zijn. In tabel 17.7a staat een overzicht van de drempelwaarden en 
aanwezige hoeveelheden gevaarlijke sloffen. 

Tabel 17.7» Hoeveelheden gevaarliike sloffen en < rempelwaarden voorde lolale innchlinB lm tonnen 

Stoffen Verplichtingen Hoeveelheden Stoffen 

Huidii BRZO SEVESO I I 

Hoeveelheden Stoffen 
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SjmtlicHfai H HU ld H 0 1 

10 m 10 SD 0 1 
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Toelicluiiig: 
• Benzeen is een component van de bij Norlh Reflnery aanwezige koolwaterstofmengsels. 

Benzeen is ingedeeld als giftige stof en valt onder categorie 2 van hel BRZO. Voor deze 
categorie geldt een grenshoeveelheid van 10 ton voor de algemene verplichting en 200 ton 
voor de bijzondere verplichting (EVR). 

De totale hoeveelheid benzeen zal bij North Refinery nici groter dan 200 ton zijn. Daarmee 
geldt geen (E)VR-plichl op grond van deze stof. 

• Benzinecomponenten en KI ingangsstoffen (vlampunt < 21 °C) vallen onder de categorie 
licht ontvlambare en zeer licht ontvlambare stoffen van het BRZO {bijlage III, cal.4) en 
onder de categorie licht ontvlambare stoffen van de Seveso 11 richtlijn (bijlage deel 2, cat. 
7b). Hiervoor gelden de drempelwaarden 5.000 en 50.000 ton. 

In de huidige situatie is de maximale hoeveelheid 2,000 ton benzinecomponenten en 6.000 
Ion K1 ingangsstoffen. Deze laatste hoeveelheid is bepaald op basis van maximaal 20% van 
de totale voedingsopslag van 30.000 ton. Voor de toekomstige inrichting wordt uitgegaan 
van een verdubbeling van de opslagcapaciteit. Dit resulteert in 4.000 Ion benzinecomponen
ten en 12.000 ton KI ingangsstoffen (= 20% van de totale vocdingsopslag van 60.000 ton). 

• K2 ingangsstoffen (vlampunt tussen 21 "C en 55 °C) vallen niet onder hel BRZO, maar wel 
onder de categorie ontvlambare stoffen van de Seveso II richtlijn (bijlage deel 2, cat. 6), met 
drempelwaarden 5.000 en 50.000 ion. 

In de huidige situatie is de maximale hoeveelheid 21.000 ton. Deze is bepaald op basis van 
maximaal 70% van de totale voedingsopslag van 30.000 ton. Voor de toekomstige RUN-
inrichting wordt uitgegaan van een verdubbeling van de opslagcapaciteit. Dit resulteert in 
42.000 Ion K2 ingangsstoffen (70% van de totale voedingsopslag van 60.000 ton). 
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• Synthesegas valt onder de categorie licht ontvlambare gassen (bijlage III, cal. 3) en de 
categorie ontplofbare stoffen (bijlage III, cat.2) van het BRZO met als drempelwaarden 50 
en 200 ton, resp. 10 en 200 ton. Op basis van de Seveso II richtlijn valt symhesegas onder 
de categorie zeer licht ontvlambare stoffen (bijlage deel 2, cat, 8) en ontplofbare stoffen 
(bijlage deel 2. cat. 4 of 5) met als drempelwaarden 10 en 50 ton (lager dan in huidige 
BRZO). De hoeveelheid synthesegas in de toekomstige RUN-inrichting wordt geschat op 
maximaal 6 ton. 

• Volgens de Seveso II richtlijn moet voor toetsing van de totale hoeveelheid gevaarlijke 
stoffen aan de drempelwaarden tevens een formule worden toegepast: 

ql/Ql + q2/Q2 ... > 1, waarbij q = hoeveelheid en Q = drempelwaarde 

Voor de huidige situatie geeft dit voor Norlh Rcfinery het volgende resultaat: 

2.000/50.000 + 6.000/50.000 = 0.16 

Voor de toekomstige situatie, uitgaande van een maximumcapaciteit geeft dit het volgende 
resultaat: 

4.000/50.000 +12.000/50.000 + 42.000/50.000 + 6/50 - 1,28 >I 

Op grond hiervan is, na implementatie van de Seveso II richtlijn, op termijn de zware 
verplichting van toepassing (VR-pIicht). 

17.7.2.2 Veitigheidsanalyses 
Om de veiligheidsrisico's te kwantificeren zijn, conform de richtlijnen voor dit MER, 'Maximum 
Credible AccidenI'analyscs ( MCA's) uitgevoerd. De essentie van een MCA is, dat de gevolgen (in 
termen van instantane letaliteit) van een ongeluk worden berekend. Daartoe wordt als uitgangspunt 
het meest ernstige, redelijkerwijs denkbare ongeluk geselecteerd. Bij twijfel over het antwoord op 
de vraag welk ongeluk de ernstigste gevolgen kan hebben, worden de gevolgen van meerdere, meest 
in aanmerking komende ongelukken berekend. Gevaarzetting treedt vooral op bij procesomstandig-
heden met hoge temperaturen en drukken en het gebruik van brandbare, explosieve en/of toxische 
stoffen. Niet alleen de aard en procesomstandigheden, maar ook de hoeveelheid van dergelijke 
stoffen spelen daarbij een rol. Andere bepalende factoren zijn de grootte van de uitstroomopening 
en de eventuele veiligheidsvoorzieningen (automatische afsluiters e.d.). Ook de weersomstandighe
den en de aard van de directe omgeving (open of besloten ruimte) zijn van invloed op de omvang 
van een ongeval. De feitelijke omvang van de letaliteit is uiteraard ook afhankelijk van het aantal 
personen dat zich binnen de invloedssfeer van een ongeval bevindt. 

Een MCA resulteert in effectafstanden met een bepaalde kans op letaliteit {meestal wordt ten minste 
de kans op 1% letaliteit berekend). In het algemeen geldt, dat de kans op letaliteit bij toenemende 
afstand afneemt. Verder kan onderscheid worden gemaakt tussen het risico voor personen die zich 
in of buiten een gebouw bevinden. De effectafstanden (cirkels rondom de betrokken installaties) 
kunnen worden gebruikt om de potentiële gevolgen van een ongeval te beoordelen, maar ook om 
de inrichting van hel terrein te optimaliseren, zodat de effecten van een eventueel ongeluk zo klein 
mogelijk blijven. Er kan ook worden besloten om bepaalde beschermende maatregelen te treffen, 
zoals het plaatsen van sensoren (die gasvorming vroegtijdig detecteren). 
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In aanvulling op de MCA's, is op verzoek van het bevoegd gezag met IPO (Inter Provinciaal 
Overleg) methodiek het Individuele Risico (IR)'' buiten de inrichting bepaald als gevolg van de 
transporten. Hierna wordt eerst ingegaan op de MCA's en vervolgens op de IR-contouren. 

17.7.2.3 Maximum credible accident 
Het Maximum Credible Accident (MCA)* voor het huidig bedrijf en het nul-alternatief is reeds 
bepaald ten behoeve van eerdere vergunningaanvragen. Dit MCA is een 'guillotine' breuk in de 
leiding op de steiger aan de haven. De daarbij uitstromende vloeistoffen leiden niel tot een 
explosieve gaswolk. De effectafstand is daarom, uit oogpunt van veiligheid, nihil. De gevolgen 
betreffen voornamelijk incidentele milieuschade (uitstroom en brand van koolwaterstoffen, met de 
daarmee gepaard gaande emissies). 
De hier beschouwde (relatief ernstiger) ongevalscenario's hangen samen met de oprichting van de 
installaties voor hydrofining en de PSA-unil, waar bij een ongeval gassen als waterstof (Hj), 
zwavelwaterstof (HjS) en koolmonoxide (CO) vrij kunnen komen. H-, is een explosief gas, terwijl 
een brand met deze stof zich kenmerkt door een zeer heet. vrijwel onzichtbaar en weinig warmte 
stralend vlamfront. H^S is sterk toxisch. Hel gas heeft een sterke en onaangename geur, waardoor 
bij lage concentraties vroegtijdige waarschuwing kan optreden. Bij een plotselinge sterke emissie 
is de waarschuwingstijd echter niet voldoende. CO is sterk toxisch en reukloos, waardoor in hel 
geheel geen tijdige herkenning optreedt. De beschouwde ongevallen zijn; 

1 Vrijkomen van een H^-gaswolk uit de opslag voor de hydrofining. Voor dit scenario is 
uitgegaan van een gat met een diameter van respectievelijk 0,008 m en 0,040 m. Aangeno
men wordt dat de vrijkomende gaswolk spontaan ontsteekt". 

2 Vrijkomen van een H;S-gaswolk uil de hydrofining (toxisch risico). Voor dit scenario is 
uitgegaan van een gal van respectievelijk 0,008 en 0,040 m. 

3 Vrijkomen van een H, + HjS-gaswolk uit de hydrofining. Voor dit scenario is uitgegaan van 
een gat van respectievelijk 0,008 en 0,040 m., met spontane ontsteking van de gaswolk. De 
samenstelling van de gaswolk is gesteld op 10 vo!% H,S en 90 vol% Hj. De H^S wordt 
hierbij omgezet in niet giftige bestandelen (SO^ en H;0). 

4 Vrijkomen van CO-gaswolk uit de PSA-unit (toxisch risico). Voor dit scenario is uitgegaan 
van een gat van respectievelijk 0,008 en 0,040 m. 

5 Vrijkomen van een H, + CO gaswolk uit de PSA-unit. Voor dit scenario is uitgegaan van een 
gat van respectievelijk 0,008 en 0,040 m en spontane ontsteking van de gaswolk. De 
samenstelling van de wolk is gesteld op 16,4 vol% H^ en 66,6 vol% CO. De CO wordt 
hierbij omgezet in niet giftige bestandelen (CO; of roet). 

De genoemde installatieszijnaanwezig vanaf de tussenfase. Voor een beschrijving van de betrokken 
insiallalies wordt verwezen naar hoofdstuk 5. De consequenties van de genoemde scenario's zijn 
bepaald met behulp van de software EFFECTS2 [Lit. Fire, Explosion and [dispersion models for 

* Dat is kans per jaar op letaal letsel voor een persoon op een vasi punt builen de terrein grenzen. 

Grootste geloofwaardige ongeval. 

t, Het instantaan vrijkomen van de volledige inhoud van de H,-opslag {volledig openscheuren van de tank) wordt 
Ie onwaarschijnlijk geacht om als reéel MCA Ic worden gebruikt. Daarbij wordt uitgegaan dal uitwendige 
beschadiging en/of bedieningsfout die lot catastrofaal falen kunnen leiden, kunnen worden uitgesloten. De 
gevolgen daarvan zijn daarom niet berekend. 
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accidental releases of hazardous chemicals. TNO Department of Indusnial Safety, Version 2.1, April 
1996,] voor "weersklasse F2' en 1% letaliteit. Dit betekent dal onderzocht is op welke afstanden de 
volgende criteria worden overschreden: 

1 Explosie overdruk is bepaald bij een confinement van 0.1 (overeenkomend met een nagenoeg 
open omgeving, d.w.z. zonder afschermingseffecten). Letaliteit kan optreden door 
rondvliegende voorwerpen en doordat de persoon tegen voorwerpen wordt gesmeten door 
de explosiedruk. Volgens het "Groene Boek',[Lit. Methods for the determinarion of possible 
damage CPR 16e, 1992] leverteen explosie-overdruk van 5 x 10* Pa 1% letaliteit. 

2 HJS vergiftiging mei een lethaliteit van 1% treedt op bij een blootstelling van 5 minuten aan 
een concentratie van 754 mg/m'. Deze waarde is vastgesteld met behulp van de Probil relatie 
van het Groene Boek. 

3 CO vergiftiging met een lethaliteit van 1% treedt op bij een blootstelling van 5 minuten aan 
een concentratie van 4724 nig/m\ Deze waarde is eveneens vastgesteld met behulp van de 
Probit relatie van het Groene Boek. 

Op basis daarvan zijn de bijbehorende cffeciafstanden berekend. De resultaten zijn gegeven in tabel 
I7.7b. 

Tabel n.7b: OnECvalscenano's en IcülKcusafslanden 
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Hieruit blijkt dat het MCA voor de eindfase en de tussenfase het vrijkomen van een H.S-gaswolk 
van de hydrofining is, met een effectafstand {bij 1% letaliteit) van 204 meter. Het eerst volgende 
ernstige ongeval is het vrijkomen van een CO-gaswolk bij de PSA-unit, met een effectafstand van 
114 meter. 
De maximale effectafstand bij 1% letaliteit bedraagt 204 meter buiten de tcrreingrens. De Duitse 
grens ligt op zo'n 4,5 a 5 km afstand van de grens van de inrichting. Grensoverschrijdende effecten 
zijn derhalve niet te verwachten als gevolg van het voornemen. 
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17.7.2,4 Individucel (extern) risico (transport) 
In aanvulling op de MCA's, is op verzoek van het bevoegd gezag met IPO (Intcr Provinciaal 
Overleg) methodiek hel Individuele Risico (IR)' buiten de inrichting bepaald als gevolg van de 
transporten. Volgens de IPO-methodiek moei het volgende worden geïdentificeerd: 
• de wijze van falen, 
• de bepaling van de omvang van de schade, 
• schatting of berekening van de kans van optreden. 

Voor de meeste systemen is de generieke kans van optreden gegeven in de IPO-handleidïng of 
andere literatuur. Het IR is afhankelijk van de volgende parameiers: 
1. De gevaarsaspecten van de stof (brand, explosie, toxiteit). 
2. De hoeveelheid stof binnen de omhulling en die wordl verpompt bij op- en overslag. 
3. De aard van de activiteit. 
4. Duur van de aanwezigheid cq. de acitiviteil. 
5. De frequentie waarmee de handeling wordt uitgevoerd. 
6. De plaats van de handeling en de omstandigheden. 

Er vinden alleen transporten van vaste en vloeibare stoffen plaats. Vaste (cq. niet vloeibare of 
gasvormige/aerosole) stoffen hebben geen invloed op het individueel risico, omdat de schade
afstanden in geval van het onvoorzien vrijkomen van deze stoffen te gering zijn. De relatief 
gevaarlijkste transporten op de locatie hebben betrekking op Olie-Water-Slib (OWS) mengsels). 
Deze bestaan voor ca, 11,5 % uit nafta. 

Brandbare vloeistofTen kunnen een brandende plas vormen. De grootte van de plas is iels kleiner dan 
de sehadeafstand waarop risico's voor mensen kunnen optreden (door het efTect van warmtestraling). 
indien brandbare vloeistoffen vrijkomen kan direct of vertraagd ontsteking optreden. Bij directe 
ontsteking treedt brand op van de plas; bij vertraagde ontsteking zal een zogenaamde 'flash fire' 
ontstaan, die gevolgd wordt door een plasbrand. De omvang van de brandende gaswolk is bepalend 
voor de grootte van het individuele risico. Hei totale individuele risico is de sommatie van de 
individuele risico's van directe en vertraagde ontsteking. 

Voor de uitbreiding van het terreinoppervlak en daarmee de de precieze ontsluiting, bestaan twee 
mogelijkheden, te weten opties A en B. Daarvoor is het vervoer als volgt gedefinieerd: 
Optie A: via de weg en schepen. 
Optie B: via de weg, spoor en schepen. 

17.7.3 Transport met tankschepen 

Voor de scheepsverlading is de faalwijze en zijn de schade-afstanden in alle bedrijfsfasen gelijk. 
Alleen de kans van optreden is afhankelijk van het aantal scheepsverladingen per scheepstype per 
jaar. Bij de toenemende productiecapaciteit zal het aantal verladingen en daarmee het risico 
toenemen. De gegevens over vloeistofverladingen per schip gegeven in tabel 17.7c, 

Dal is kans per jaar op Iclaal letsel vooreer persoon op een vasl pum builen de terreingrenzen. 

17.26 



hoofdstuk 17 
mllleugsvolgen 

^ 

T«bel 17,7c Sc heepsverlad i n Kcn 

Tirn i iMPt i t 1 Terrcinoptic B 

Tranipon Hoeveel
heid 

Aintal 
vcrladinfcn per 
mr 

Traniport Hocved-
h«M veriidïnjeii per 

Itndw b m n lUktM Ut] fand»* A m * . IHkun 1I-)S 

Umr 
IDO km 21) Afïow lOhnn It 

Binntn. Aumr l is kun in-12i(0Knli[ 
nnuii I I iMuht^n 
inSO binnfnvurt-
icNptnvindipliiti 
in dt hivtn vin tt^-

limtnian-
ichip 

ijnïotf 111 Inn 144-Ilf 
{0nnl9( nnuii 11 
znichf ptn in 70 
btnntnmniihtptn 
vmdlpluliindtK]. 
nnnnDrlfiijl 

Alntf }IHIhon m thwr 140 Ition lU 

Het maximale debiet van de veriadingspomp is 375 m^/h. De laadcapaciteit is 5.000 ton voor de 
zeeschepenen 1.500 ton voor binnenvaartschepen. Voor 30 zeeschepen en 200 binnenvaartschepen 
is de verladingstijd per jaar aan de steiger ca, 1.300 uur. Aanvaring van schepen, met als gevolg het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen, wordt als scenario uitgesloten, omdat de snelheid van de schepen 
in haven daarvoor te laag is. 

17.7.4 Transpon m«-l lankaiUn'.s 

De effecten als gevolg van tank au loverlading zijn in de huidige en nieuwe situatie gelijk. Alleen het 
aantal transporten en de plaats van het verladen is veranderd. Vooralsnog is aangenomen dat alle 
aanvoer van vloeibare stoffen plaatsvindt bij losplaats F, In tabel 17.7d zijn de gegevens 
lank ver ladingen in de eindfase vermeld. 

Tabel I7.7d: Tankauloverladinjien 
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De risico's die aan transporl per tankauto zijn verbonden, ontstaan door de volgende mogelijke 
ongevallen: 
1. Het intrinsiek falen van de tank (zonder verplaatsing) 
2. Hel laden en lossen 
3. Het verplaatsen van de auto 

Tankauto's hebben een inhoud van ca, 22 ton. Er kan eventueel een aanhanger met een inhoud van 
ca, 14 ton worden aangekoppeld waardoor de maximale totale inhoud ca. 36 ion is. Gevaren, zoals 
bijvoorbeeld aanrijding, tijdens het verladen zijn niet in de risicoanalyse meegenomen omdat 
aanrijden in principe niei mogelijk is, Dil is bereikt door het plaatsen van een scheiding tussen de 
doorgaande route en de standplaats van de tankauto tijdens het verladen. 
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17.7.5 Transport met spoorkctelwagens 

Bij uilbreidingsoptie B zal een groot aantal van de transporten via het spoor plaatsvinden, in plaats 
van via de weg of per schip, In totaal zal ca. 100 kton vloeistoffen met spoorkctelwagens mei een 
netto inhoud van 55 ton worden aan- afgevoerd. Dit komt overeen mei 1.800 lot 3.600 spoorlrans-
portbewegingen per jaar, afhankelijk van de belading. Hel aantal benodigde transporten wordt 
geschat op twee per week, met een gemiddelde lengte 18 spoorketelwagens. De risico's die aan die 
treintransport zijn verbonden zijn, ontstaan door: 
1. Het intrinsiek falen van de tank van de spoorketelwagen (niet tijdens de verlading); 
2. Hel laden c.q. lossen van de spoorketelwagen; 
3. Hel aankoppelen van de locomotief. 

Er wordt vanuit gegaan dat twee spoorketelwagens tegelijk kunnen worden geladen cq, gelost. De 
behandeltijd van de trein is dan 9 beladingstijden. Met een pompcapaciteit van 50 m'/h duurt de 
verlading ongeveer een uur per wagen. De totale verladingstijd bedraagt dus ca. 9 uur. Na het 
verladen blijft de trein nog ca. 3 uur op hel terrein aanwezig. Uit hel navolgende schema (label 
17.7e) wordt de totale lostijd van een trein op ca. 98 uur bepaald. 
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17.7.6 Risicocontouren 

Schceps vedading 
Voor de OWS- aanvoer is de Individuele Risicocontour van lOVjaar berekend op minder dan 100 
meter. De 10"* IR-contour zal de andere zijde van de haven niel bereiken. Nafla-afvoer vindt alleen 
plaats met ongeveer 16 binnenvaartschip per jaar. Er is aangenomen dal in 99 % van de gevallen de 
uitstroming binnen 6 minuten kan worden gestopt; m de overige 1 % is gesteld dat er biimen die tijd 
geen ingrijpen heeft plaatsgevonden. 

Tankauioverlading 
Bij een OWS-aanvoer van 40 kton per jaar met 2.000 transporten (hoogste schatting) is de IR-
contour van lO'/jaar berekend op ca. 125 meter. Per tankauto vindlgeen afvoer van nafta plaats. De 
10" IR-contour zal de terreingrcns van NR niet overschrijden. 

Spoorkeielwagenveriading. 
De inhoud van een spoorketelwagen is 55 ton, zodat bij een naf^gehalte van 11,5% ca. 6 ton nafla 
aanwezig is. Als pure nafta zou uitstromen is de IR-contour van 10"''/jaar berekend op 25-30 meter 
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van de verladingsplaats (alleen lossen, puntbron). Er vindt geen afvoer plaats van nafta via het spoor. 
De 10* IR-contour zal de lerreingrens van NR maxitnaal 25 meter aan de zuidkant overschrijden. 

17.7.7 Conclusie. 

Alleen bij spoorkelelverlading ontstaat een IR-grenswaardecontour die (in zeer beperkte male) buiten 
de lerreingrens of de haven komt. Gezien de zeer beperkte grensoverschrijding en het onbewoonde 
karakter van de omgeving, zijn geen zinvolle maatregelen voor hel MMA mogelijk. Ook worden 
geen grensoverschrijdende effecten verwacht, daar de Duitse grens op zo'n 4,5 a 5 km van de terrein 
grens ligt. 

17.7.8 Meest MilieuvjiendelijLAllcmatief 

Opgemerkt wordt dat geen veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn waardoor de voor de MCA's 
gehanteerde ongevalscenario's niet meer relevant zijn (anders dan hel niet uitvoeren van de 
beschouwde activiteit. Hel MMA beperkt zich dan ook tot het afstemmen van de lay-oul van hel 
terrein op de effcctcirkels en hel treffen detectiemaatregelen voor het registreren van het ontstaan 
van gaswolken, hetgeen is/wordt gedaan: geen verschil tussen VA en MMA. Grensoverschrijdende 
effecten zullen dan ook als gevolg van het MMA niet optreden. 

17.8 Totaaloverzicht milieugevolgen 

[n tabel I7.8a (zie volgende pagina) is een totaaloverzicht gegeven van de milieugevolgen van de 
voorgenomen aciiviteil en van de alternatieven. Daarbij is ook rekening gehouden met de twee fasen 
van de voorgenomen activiteit (eerste fase en eindfase). Tevens is onderscheid gemaakt in de 
verschillende in beschouwing genomen milieuaspecten. 
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18 VERGELIJKING ALTERNATIEVEN 

18.1 Inleiding 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten met elkaar worden 
vergeleken. De effecten worden vergeleken tegen de achtergrond van uitgangspunten en normatieve 
kaders van het milieubeleid en in het licht van de bestaande toestand en autonome ontwikkeling van 
het milieu. Uitgangspunten als afval- en emissiepreventie of integraal ketenbeheer hebben betekenis 
voor een kwalitatieve beoordeling en vergelijking van de onderscheiden alternatieven en de 
bijbehorende milieugevolgen. De normatieve kaders en de milieusituatic maken een meer 
kwantitatieve toetsing en vergelijking mogelijk van de gevolgen van de alternatieven per 
milieucompartiment en aspect, 

De vergelijkingen zullen worden uitgevoerd op basis van de informatie uit de voorafgaande 
hoofdstukken, met name de hoofdstukken 3, 4, en 17. De alternatieven zijn beschreven in hoofdstuk 
16. In paragraaf 18.2 worden de alternatieven nog even kort geschetst. 
In paragraaf 18,3 is een vergelijking van de voorgenomen activiteit en de alternatieven op 
hoogwaardigheid en doelmatigheid opgenomen. Hieruit blijkt met name wat de positieve effecten 
van de voorgenomen activiteit en de alternatieven zijn. Deze positieve effecten liggen in het doel van 
de voorgenomen activiteit besloten , te weten: 
• De be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen waardoor een wezenlijke bijdrage wordt 

geleverd aan de reductie van het afvalvolume in Nederland. 
• Een verbeterde aanpak van gevaarlijke afvalstromen met name door het terugdringen van hoge 

concentraties aan milieugevaarlijke stoffen. 
• Via recycling produceren van vloeibare brandstoffen, synthesegas, Ie gebruiken metalen, 

bouwstoffen en andere producten, zoals restwarmte, en aldus bijdragen aan de vermindering van 
het grondstof- en energieverbruik. 

In paragraaf 18.4 worden de alternatieven qua milieuemissics en wat betreft water qua immissies met 
elkaar vergeleken. 
In paragraaf 18.5 worden de alternatieven qua milieubeleid en wet- en regelgeving mei elkaar 
vergeleken. 
In paragraaf 18.6 komt de bedrijfsmatige vergelijking van de alternatieven aan de orde, waarna in 
de laatste paragraaf 18.7 het voorkeursallematief wordt geformuleerd. 

18.2 Alternatieven 

In dit MER wordt een aantal alternatieven onderscheiden. Deze worden hieronder beknopt 
omschreven. 

• Het nulalternatier(NA) houdt in voortzetting van belbedrijf, zoals vergund in 1985. 

• Hel alternatief huidig bedrijf (HB) is een combinatie van activiteiten voor te bewerken 
oliemengsels en tot 10.000 ton te bewerken oliehoudende boorspoelingcnZ-gruis. 

• De voorgenomen activiteit (VA) omvat uitbreidingen en aanpassingen ten opzichte van het HB, 
wat betreft de te be-/verwerken hoeveelheden en soorten stromen en de bijbehorende nieuwe 
installaties voor nieuwe processtappen. 

^ 

MERI//n OHG 
1t.1 



Mille Lieffediapporl 
Racycllng and Ulltles North 

De VA zal fasegewijs worden gerealiseerd; de gefaseerde totstandkoming van de VA kan 
worden beschouwd als een stapsgewijze invulling van het voornemen. Ten behoeve van de 
vergunningverlening worden er twee fasen onderscheiden, die worden aangeduid met 
respectievelijk VA I en VA2. De " 1" staat voor de eerste fase (globaal na drie jaar), de "2" staat 
voorde eindfase. 

Hel meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) omvat de bewerking van ingangsstoffen, rest
en afvalstoffen waarbij de emissies van schadelijke sloffen naar het milieu, de productie van 
reststoffen, de definitieve verwijdering van afvalstoffen en het energieverbruik minimaal zijn. 

18.3 Vergelijking op hoogwaardigheid en doelmatigheid 

18.3.1 Afval 

De kern van het afvalstoffenbeleid is dat verwijdering van (gevaarlijke) afvalstoffen op een zo 
hoogwaardig mogelijke wijze plaatsvindt. Centrale norm bij het afvalstoffenbeleid vormt de 
doelmatige verwijdering. Deze doelmatigheid is voor hel gewone afval nader uitgewerkt in het TJP-
A (uitgangspunten) en voor het gevaarlijke afval in het MJP-GA II (minimumstandaard). Daarnaast 
dienen nieuwe technieken voor de verwijdering van afvalstoffen getoetst te worden aan de Circulaire 
Optimaliseren Eindverwerking Afvalstoffen. Dit beleidskader is beschreven in paragraaf 3.4 en 
vormt het beleidsmatige toetsingskader voor de verschillende alternatieven. 

In 1985 (Nul-altematieO hield North Refinery zich alleen bezig met de raffinage van oliestromen. 
De beleidsconcepten op het gebied van afval zijn, voor zover zij destijds reeds ontwikkeld waren, 
op dit alternatief niel van toepassing. 

De VA en het MMA scoren op hel gebied van afval identiek. Ten opzichte van het HB zijn het VA 
en het MMA een uitbreiding in de vorm van een totaal integraal concept. Het VA en het MMA 
hebben t.o.v. het HB de volgende positieve effecten: 
• een groter aantal afvalstoffen (input) kan op een hoogwaardiger wijze worden verwerkt; 
• de hoogwaardiger verwerking uit zich in de vorm van een toename van het hergebruik van 

stromen (gevaarlijk) afval, ten koste van storten en verbranden als vorm van eindverwerking; 
• het volume van het te storten afval wordt drastisch verminderd; 
• flexibiliteit wordt gehanteerd als uitgangspunt, zowel aan de input- als aan de outputzijde; 
• vergroting van de verwerking van regionale stromen; 
• vergroting van de verwerking van stromen van elders. 

De VA onderscheidt zich niet van hel meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) voor wat betreft 
de productie van afval. De hoeveelheid geproduceerd afval vanuit de PEC neemt in de loop van de 
realisatie van de VA af (van 7 naar O ton/jaar), als gevolg van het in VA2 ontstane mogelijkheid 
eigen kwikhoudend afval te verwerken. Ten opzichte van hef HB zal de hoeveelheid afval vanuit de 
BRP in de VA eerst toenemen (van 8.000 naar 16.000 ton/jaar) en in de loop van de realisatie 
(eindfase) van de VA weer afnemen (van 16.000 naar 13.000 ton/jaar). Het MMA is daarbij gelijk 
aan de VA (eindfase). Daarnaast neemt de hoeveelheid vermeden afval (als gevolg van uilgespaarde 
productie) toe: van ca. 29.360 ton/jaar in de eerste fase tol ca. 160.900 ton/jaar in de eindfase van 
de VA. Hel MMA is daarbij gelijk aan de VA (eindfase). 
Ook de hoeveelheid uitgespaarde productie van brandstoffen/elektriciteit neemt gaandeweg toe: van 
13 ton in hei HB via 103 ton inde VAl en 198 ton in de VA2 tot 208 ton in het MMA, Het MMA 
voorziet tevens in brandstofreducerende maatregelen waardoor het brandstofverbruik wordt 
teruggedrongen met 5 tol 10%. Het MMA scoort daarbij dus beter dan de VA. 
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In de eindsituatie kan jaarlijks maximaal 600.000 ton vloeibaar en (steek)vasle stromen op een 
hoogwaardige wijze worden hergebruikt. In de eersie fase is de verwerkingscapaciteit beduidend 
minder omdat maar een deel van de beoogde PEC-units is geïnstalleerd. Hierdoor zal de bijdrage van 
het RUN-initiatief aan het bereiken van de beoogde beleidsdoelstellingen dienovereenkomstig 
minder zijn. 

18.3.2 Energie 

Belangrijk toetsingskader inzake energie is de Meerjarenafspraak voor energie (MJA-Energie) welke 
tussen de overheid en de branche/individuele bedrijven is gemaakt. Daarin zijn afspraken gemaakt 
over Ie realiseren energic-efficicncy met behulp van de stand der techniek. 

Ten aanzien van het energieverbruik en -gebruik is het MMA significant gunstiger dan de VA (van 
40 tol 70% C-rendemenlsverbetering). Op de hierna volgende wijzen kunnen in hel MMA 
energievoordelen worden gerealiseerd; 
• BIJ de voorbewerking: 

hel cenirifugeren en decantcrcn met laagwaardigc/laagcalorische warmte; 
• Bij de hoofdbewerking: 

bij de atmosferische destillatie meer warmtewisselaars en een geavanceerd procesfomuis 
plaatsten; 
plaatsen van meer warmtewisselaars en een geavanceerd procesfomuis bij de vacuümdestil-
latie en hydrogcnatie; 
energieterugwinning in de afgassen van de smelter in de PEC-unit(s); 
door gebruikmaking van laagcalorischc warmte in de droger; 

• Bij de Ie realiseren voorzieningen: 
(centraal) energiemanagement van de processen (warme/koude milities); 
gebruiken van een gasturbine in de WKC, waarbij hel syngas niei wordt verkocht aan 
derden maar wordt gebruikt voor electricitcitsopwekking; 
installeren van een geoplimalisecrdc WKC op basis van een brandstofcel met verdere 
warmte-integralie; 
optimale afstemming luchtkoeling/waterkoeling {relatie met energiemanagement en 
watermanagement); 
toepassing van varia bel-toerental motoren op bijvoorbeeld luchtkoelers (direct geschakeld 
op brandstofcel); 
verbeterde afdichtingen bij pompen, flenzen, appendages. 

Daarnaast kunnen in het kader van het MMA bij een aantal installaties nog geringe energiebespa
ringen ten opzichte van de VA worden bewerkstelligd en wel bij de boorgruisplant (BRP), de 
procesfomuizen. de PEC en de WKC. 
In de geplande tweede BRP kan de interne warmte-integratie mogelijk worden verbeterd (in 
vergelijking met de bestaande), waardoor de energieverliezen en het energieverbruik van die 
installatie met ca. 10% kunnen afnemen. Op het totale verbruik van de inrichting is dat van de BRP 
zeer beperkt. 
Door het uitvoeren van de procesfomuizen met ultra-low NOx branders, geavanceerd brandermana-
gement en geavanceerde voorverwarmers, optimale isolatie en optimale benutting van de restwarmte 
van de rookgassen, wordt een energiebesparing bereikt van 5 tot 10%. 
Het energie- en zuurstofverbruik van hoogcalorische ingangsstromen voor de PEC kan enigszins 
worden beperkt door deze stromen voor te verwarmen. Hiervoor kan laagcalorischc restwarmte 
worden gebruikt. De haalbare besparingen bedragen enkele procenten. 

^ 
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De belangrijkste techniek waarmee het rendement van gasturbines in de WKC kan worden 
verbeterd, is hel bevochtigen van de verbrandingslucht voor de gasturbine. De haalbare energiebe
sparingen liggen in de orde van grootte van 5 tot 10%. 
Bij alle andere procesonderdelen en technieken onderscheiden hel MMA en de VA zich niet van 
elkaar voor wal betreft het energiever- en gebruik. 

18.4 Vergelijking op milieuaspecten 

18.4.1 Inleiding 

In de onderstaande tabel worden de milieuemissies van de te onderscheiden alternatieven met elkaar 
vergeleken en daarbij (waar mogelijk) vergeleken met de achtergrondwaarden (bestaande toestand 
en autonome ontwikkeling van het milieu). Bij zowel de achtergrondwaarden (hoofdstuk 4) als bij 
de gevolgen voor hel milieu (hoofdstuk 17) is voornamelijk ingegaan op de emissies en in zeer 
beperkte mate op de immissiewaarden. 
Hiernavolgend is een vergelijkingslabel opgenomen inzake de emissies naar de verschillende 
milieuaspecten. Alleen voor het aspect "lucht" (HB en VA) zijn ook immissiewaarden voor twee 
componenten berekend. Deze zijn in een aparte label opgenomen en worden afzonderlijk in 
beschouwing genomen bij de vergelijking van de alternatieven. Ten aanzien van hel aspecl "lucht" 
worden ook de vermeden emissies van enkele alternatieven (HB, VA en MMA) onderling met elkaar 
vergeleken. Daarbij is het niet mogelijk en niet relevant om deze emissies te toetsen aan de 
achtergrondsituatie. 
Het aspect "bodem" wordt kwalitatief behandeld, daar er geen adequate kwantitatieve gegevens van 
de alternatieven beschikbaar zijn. 

18.4.2 Lucht 

In de navolgende tabel worden de alternatieven met elkaar vergeleken qua emissies naar de lucht. 

T i b e l 18.4»: VcrRel i ik inR van d e a l l e m a l even op emi is ies naar l uch l 
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In het algemeen kan gesteld worden dat als gevolg van de realisatie van één van de beschreven 
allematieven geen of slechts een geringe toename van de emissies naar de lucht is te constateren. De 
geëmitteerde stoffen leveren bij alle allematieven (NA, HB, VA en MMA) slechts een geringe (ca. 
7%) tot zeer geringe (< 0,1%) bijdrage aan de totale emissies vanaf het industrieterrein van Delfzijl. 
De emissies van vluchtige koolwaterstoffen door met name op- en overslag en diffuse bronnen 
zullen naar verwachting in de eerste fase VA afnemen l.o.v. de huidige situatie, vanwege voorziene 
reduciiemaatrcgelen in het kader van het KWS-2000 programma. De grotere doorzet van 
ingangsstoffen in de eindfase van de VA zal een toename van de KWS-emissies veroorzaken t.o.v. 
de eerste fase van de VA, maar de KWS-emissies zullen lager zijn dan de KWS-emissies van hel 
HB. 

De geëmitteerde stoffen leveren, zowel in de eerste fase als in de eindfase van de VA, slechts een 
geringe bijdrage aan de totale emissies vanaf hel industrieterrein van Delfzijl. Voor vrijwel alle 
stoffen bedraagt de bijdrage van de VA onder of rond de 1%. Voor KWS ligt dil iets hoger; de 
bijdrage bedraagt voor respectievelijk het HB 2 a 3 % en voor het VA resp. 1 a 2% aan de totale 
emissies vanaf het industrieterrein van Delfzijl en blijft binnen de gestelde grenswaarden. Voor de 
component CO, is de bijdrage het hoogst: in de eerste fase van de VA 4 a 5 % en in de eindfase van 
de VA 6 a 7%." 
Alle alternatieven veroorzaken zeer germge tot geen geuremissics. De alternatieven zijn wat betreft 
geur dus niet onderscheidend. 
De hoeveelheid vermeden emissies naar lucht van alle beschouwde componenten neemt gaandeweg 
loe: bij het HB l.o.v. het NA, bij de VA l.o.v. het HB en bij hel MMA l.o.v. de VA. 

Voor wat betreft emissies naar de lucht onderscheidt het MMA zich mei name in de volgende 
opzichten van de VA; 

de geringere bijdragen van het MMA aan de achtergrond situatie voor vrijwel alle beschouwde 
componenten (CO,. SO., CO, NO., KWS en stoO; 
hel MMA levert de meeste vermeden emissies. 

In de navolgende label worden de alternatieven mei elkaar vergeleken qua luchtemissies voor de 
componenten SO. en NO,. 

T>t>cl 18.4b: VentcliikinR van de alicrnilicvcn qua luchtimmisies 

NA HB VA 

1' faic c)ndf«tt 

M M A 

c ind fau 
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Lucht 
nijdrage aan con-
ccniratie op 1 è 1,5 
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bron 
-SO, (jaargtm.) 

[ f ïAn ' l 

0.5 

l^ï/m') 

0.01 0,01 = VA 0-5 (50p)/0-7,5 (jaar-
gem.) 

- NOx (laargem.) - 0,1 0,1 0.1 - V A 10-20 (iaargcm.) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor SO, de bijdrage van het HB aan de concentratie op 1 a 1,5 km 
afstand ongeveer 0,5 pg/m^ bedraagt. Voor NO, (berekend als NO ) is de bijdrage aan de 
concentratie op deze afstand ongeveer 0,1 pg/m^. Buiten het industrieterrein zijn de bijdragen dus 
lager. 
De achlergrondconcentralie (50-percentiel) in de regio is voor SO3 maximaal 5 pg/m' (0-5 pg/m'); 
de laatst gemeten SOj-concentratie op het meetpunt bij Delfzijl (in 1993) was 4 pg/m'. De 
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jaargemiddelde concentraties liggen ongeveer een factor 1,5 hoger. Voor NO, bedraagt de 
jaargemiddelde concentratie 10-20 ti%/m ( zie hoofdstuk 4), Uil de vergelijking van de bijdrage van 
het HB met de achlergrondconcentraties kan worden geconcludeerd dat deze bijdrage slechts klein 
is. 
Voor SO, zal de bijdrage van de VA (zowel in de eerste fase als in de eindfase) aan de concentratie 
op 1 a 1,5 km afstand ongeveer 0,01 ^g/m' bedragen. Voor NO, (berekend als NO.) is deze bijdrage 
aan de concentralie op deze afstand ongeveer 0,1 ng/m^. Buiten het industrieterrein zullen de 
bijdragen lager zijn. Mei een achtergrondconcentralie in de regio voor SO, van 4 fig/m en voor NO, 
van 10-20 |ig/m' zijn deze bijdragen verwaarloosbaar (laatst gemeten 50-percenliel SO,-concentratie 
op het meetpunt bij Delfzijl: de jaargemiddelde concentraties liggen ongeveer een factor 1,5 hoger). 
De verschillen tussen de VA (eindfase) en hel MMA zijn, voor wat betreft de emissies van NO, en 
SO. dermate gering dat de imniissies van de VA (eindfase) en het MMA slechts marginaal van 
elkaar verschillen. Daarom kan gesteld worden dat het MMA en de VA (eindfase) zich niet van 
elkaar onderscheiden. 

18.4.3 Oppervlaktewater 

In het NA werd hel afvalwater niet gezuiverd bij North Refmery, maar afgevoerd naar RWZI 
Garmerwolde. Hierdoor zijn er door het NA geen directe emissies geweest op het oppervlaktewater 
en dus ook geen gevolgen voor het milieu. 
Rekening houdend met een verdunningseffect, tweejaarlijkse doorspoeling en zelfreiniging van de 
Ooslerhomhaven is erbij het HB geen of weinig effect van de emissies op het oppervlaktewater te 
verwachten. Stoffen zoals PCB's, halogeenhoudende oplosmiddelen en ïware metalen e,d, komen 
als gevolg van hel HB in verwaarloosbare concentraties voor. Cumulatie van deze stoffen in het 
locale en regionale ecosysteem treden niet op. 
Hel effect van de emissies als gevolg van de VA zal, mei uitzondering van een geringe toename van 
de chlorideconcentratie (ca, 3% in de eerste fase en ca,9% in de eindfase), marginaal zijn. Voor 
verder gelegen gebieden, zoals de Eems-Dollard, de Waddenzee en Duitse gebieden is bij realisatie 
van de VA ook geen ecotoxicologisch effect te verwachten. 

Ondanks dat de chloridevrachten gaandeweg zullen toenemen (van 132 kg/d in het HB, via 1039 
kg/d in de eerste fase van de VA tot 2836 kg/d in de eindfase van de VA), is bij het HB en de VA 
geen (negatieO invloed te verwachten op de werking van de rwzi-Delfzijl, 

In de navolgende tabel worden de alternatieven met elkaar vergeleken qua gevolgen voor de 
kwaliteit van het oppervlaktewater van de Oosterhomhaven. 
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" E C r . N i . C u . A s e n M n 
opm. 1: maximum- en minimum wBardïn van monslerpunl 551 (Delfzi j l ) in het jaar 1996 
opm, 2: geen berekening uitgevoerd voor cyanide (zie opmerking label 9.Sa) 
opm. 3: geen berekening uitgevoerd voor fosfaat; er wordl nauwelijks fosfaat geloosd. Gemiddelde 

conceniralic van oriho-fosfaal van hel PACT-cft lucnl is 0.13 mg/l (zonder verdunnmgsfac-
lor) Monsterpunt Ï51 max O.M mg/l en mm. 0.01 mg/l. Er zijn geen analyses van loiaal 
fosfa i l beschikbaar 

n.b.: mei bekend; bij het berekenen is de concentratie van de desbetreffende component op nul 
gesield. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alleen het CZV-gehalte (VA eerste en eindfase), het PAK-gehalte 
(HB, VA eerste en eindfase) en het loodgehalte (VA eindfase) de maximale concentratiewaarden 
in de Oosterhomhaven overschrijden. Echter, de verwachting is dat in de praktijk de concentraties 
van deze componenten veel lager zullen zijn als gevolg van het zelfreinigend effect van de 
Oosterhomhaven. In het in hoofdstuk 17 gebruikte waterkwalileilsmodel is geen rekening gehouden 
met de zelfreinigde factoren zoals biologische afbraak, absorptie en bezinking. Verwacht wordt dat 
de effecten van de emissies op het oppervlaktewater van de Oosterhomhaven als gevolg van het HB 
en de VA (eerste en eindfase) nihil zullen zijn. 

Het MMA voorziet in terugwinning van zout uit het zoute water uit de PEC middels indamping, 
waardoor de lozingen uit de PEC nihil zullen zijn. Geconstateerd wordt dal, als gevolg van het 
MMA, de immissieconcenlraties van chloride met bijna 9% en van CZV en overige metalen met 
bijna 1% afnemen ten opzichte van de VA (eindfase). Het mogelijk hergebmik door derden van 
restwater uit de BIOROTOR als proceswater, is nog dermate onzeker en onduidelijk dat voor dit 
aspect van het MMA in hoofdstuk 17 geen immissieberekeningen zijn uitgevoerd. Derhalve is dit 
aspect niet in deze vergelijking van alternatieven meegenomen. 

Naar aanleiding van het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat er geen significante verschillen 
bestaan tussen het HB en de VA (eerste en eindfase) inzake de effecten van de emissies op het 
oppervlaktewater en van lozingen via het riool naar de rwzi-Delfzijl. Het MMA is gunstiger dan de 
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VA (eindfase), omdat bij het MMA sprake is van minder chloridelozingen. Daardoor is, als gevolg 
van het MMA de concentratie van chloride in het oppervlaktewater van de Oosterhomhavcn geringer 
dan in de VA (eindfase). 

18.4.4 Bodem en grondwater 

In de navolgende label worden de alternatieven met elkaar vergeleken qua gevolgen voor de 
kwaliteit van bodem en grondwater. 

T»bel IS.4d: Vergcii jkinB van de allemalieven Qua eevolRcn voor de bodein- :n RTondwatcrkwalileil 
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Het voornemen brengt geen emissies naar de bodem met zich mee. Nieuwe bodemverontreiniging 
zal dan ook niet optreden. De bestaande bodemverontreiniging wordt reeds gesaneerd. Deze sanering 
wordt gecontinueerd. Deze sanering zal ertoe leiden dat de kwalileil van de bodem op termijn 
voldoet aan de gestelde streefwaarden. De alternatieven HB, VA en MMA zijn wal betreft de 
aspecten bodem & grondwater niet onderscheidend. 

18.4.5 Geluid 

In de navolgende tabel worden de alternatieven met elkaar vergeleken voor wat betreft de 
geluidsaspecten. 

Tabel 18.4e: VerKclijkinj van de allemalieven qua eeluidsaspcclcr 

NA HB VA MNA Achtcrtrondiitintic NA HB 

l ' f uE eindfuc eindfate huidig toekom sti j 

Celuld 
iniichtini 

«iKktwijnl 

ip«r*»l) 

[ U « " 
Ildl(lt) 

S 

2ti»(ll) 

7 

ïtm) 
[U«" 
mm 
4t 

2!dB(A) 
i0M[rfni SO dB(ll) anc[rt« SO dB(A) 

IJH 

De VA geeft, ook in de eindsituatie, een minimale toename van het geluid welke wordt veroorzaakt 
door activiteiten op het bedrijfsterrein. Bij de verschillende alternatieven neemt de geluidsproductie 
slechts beperkt toe. Het gebruik van hel spoor is hierbij geen onderscheidende factor. 
De bijdrage van het RUN-initiatief aan de geluidsproductie als gevolg van transport op de aan- en 
afvoerwegen van het industrieterrein is gering. Geen van alle allemalieven veroorzaakt een 
geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) op de zonegrens. Mede gezien deze zonegrens van 50 dB(A) 
zijn de verschillen tussen de alternatieven verwaarloosbaar (± 1 dB(A)}, De alternatieven zijn inzake 
de geluidsbelasting niet onderscheidend en blijven alle ruim onder de zonegrens van 50 dB(A), 
Inzake het vrachtverkeer veroorzaakt de VA2 het meeste verkeer, maar het aandeel in het huidige 
en toekomstige totale vrachtverkeer in de regio blijft gering (0,02 %). Het MMA laat t.o.v, van de 

1S.S 



hoofdstuk 18 
vargelljhing alternitlavan 

^ 

VA2 een duidelijke afname van het vrachtverkeer zien (ca. 42% minder), maar veroorzaakt wel 
duidelijk meer vrachtverkeer ten opzichte van het NA en hel HB. 

18.4,6 Veiligheid 

In de navolgende tabel worden de altemalieven met elkaar vergeleken qua veiligheid. 

T«IMI I8.4f: Vergelijkinü van de altemalieven qua veiliglieii] 
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De maximale effectafstanden met 1% kans op letaliteit zijn bij de VA {eerste en eindfase) en het 
MMA gelijk (beide 204 m). Daarentegen zijn de maximaal effectafslanden van het NA en HB (beide 
nihil) kleiner dan die van de VA en het MMA. 
Het NA en HB scoren derhalve beter voor wat betreft dit veiligheidsaspect. De VA2 en hei MMA 
zijn inzake de risico's van transport op de locatie minder gunstig dan het NA, HB en de VA (eerste 
fase). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de IR-contour van lO'* bij de VA2 en het MMA 25 
meter buiten de lerreingrens ligt en bij de andere allematieven binnen de terreingrens. 

Beleidsmatige toetsing 

Inicidmg 

In deze paragraaf worden de milieueffecten van de te onderscheiden alternatieven met elkaar 
vergeleken en daarbij getoetst aan het vigerend milieu- en afvalbeleid en aan de wet- en regelgeving 
(zoals beschreven in hoofdstuk 3). De milieuaspecten zullen afzonderlijk in subparagrafen worden 
behandeld en m tabelvorm worden geïllustreerd. 

18.5.2 Lucht 

In de tabel 18.5a worden de luchtemtssies van de altemalieven met elkaar vergeleken en getoetst aan 
de relevante wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van lucht. 
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Tabel 18.5a ; Vergelijking van de allemaiicven qua beleid en wet- en reRelRcviiiE: lucht 
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Alle allemaiieven, met uitzondering van het NA, voldoen aan de MJA-Energie en zorgen m.b.v, de 
stand der techniek voor een zo groot mogelijke energie-efficiency. Hel MMA is gunstiger dan de 
VA, omdat het MMA voorziet in verdergaande maatregelen waardoor een grotere energie-efficiency 
bereikt wordt. 
Ten aanzien van de emissie(concentraties) van NO, wordt gesteld dat alle alternatieven onder de 
grenswaarden blijven die in het BEES-B zijn gesteld en voldoen aan de geldende normen. Ten 
aanzien van de emissie(concentraties) van SOj (en stof) wordt gesteld dat het BEES-B voor alle 
alternatieven niet van toepassing is. Dit heeft te maken met het feit dat in het BEES-B alleen normen 
zijn opgenomen voor kolengeslookle ketelinstallalies en kolengestookte ketelinslallaties van 
gasturbine-installaties. Alle alternatieven voorzien niet in dergelijke installaties. Geconcludeerd 
wordt dat de alternatieven voor wal betreft de emissie(concentraties) van NO, en SO, niet 
onderscheidend zijn. Let op: indien in de eindfase van de VA het vermogen van de WKC vergroot 
wordt tot 80 MW, dan zal BEES-A van toepassing zijn. Daar er geen emissieberekeningen zijn 
uitgevoerd van een WKC van 80 MW, zijn er geen gegevens voorhanden die getoetst kunnen 
worden aan de normen uit het BEES-A. Bij de realisatie van een WKC van 80 MW wordt er vanuit 
gegaan dat deze dan voldoet aan BEES-A. 

De alternatieven NA en HB voldoen ten dele aan de voorgeschreven KWS-maatregelen. De VA en 
het MMA voldoen wel aan de voorgeschreven KWS-maalregelen. Daarbij is het MMA beter dan 
de VA om KWS-emissies te beperken, omdat het MMA voorziet in toepassing van extra 
emissiereducerende maatregelen en een betere ontwerpfilosofie voor statische en dynamische 
afdichtingen. 
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De maatregelen uit de NeR om slofhinder te beperken en te voorkomen zijn voor het NA en HB niet 
van toepassing. De VA en het MMA voorzien beide in afdoende maatregelen om stolbinder te 
voorkomen. De VA en hel MMA zijn inzake stofbestrijding niet onderscheidend. 
Alle ahematieven blijven aanzienlijk beneden de grenswaarde van geur en veroorzaken naar 
verwachting geen geurhinder. De alternatieven zijn daarom voor wat belrefi hel aspect geur niet 
onderscheidend. 

18,5.3 Oppervlaktewatei 

In de label 18.5b worden de alternatieven mei elkaar vergeleken qua beleid en wet- en regelgeving 
inzake oppervlaktewater. 

T a b e l IS .Sh ; V e r g e l i j k i n t ! van de ake rna l i even gua be le id en we t - e r rege lKev inE o p p e r v l a k t e w a t e r 
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Door toepassing van de best beslaande technieken is voor het HB, VA en MMA lozing van het 
effluent op het oppervlaktewater niet of nauwelijks waterbezwaarlijk. Ook bij lozing op het openbaar 
riool zijn geen (negatieve) effecten te verwachten op de werking van de RWZl. Alle relevante 
alternatieven (HB, VA en MMA) zijn derhalve voor wat betreft de waterbezwaarlijkheid niet 
onderscheidend. 

18.5.4 Bodem & grondwater 

In de tabel 18.5c worden de alternatieven met elkaar vergeleken qua beleid en wet- en regelgeving 
ten aanzien van bodem en grondwater. 

T ï l M l 18.5c: Ver j i e l i i k inB van de al temat ieven qua beleid en wet- en rcRclBevinu: bodem en erondwater 
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Als gevolg van de VA en van de alternatieven HB en MMA zijn geen veranderingen ten aanzien van 
de kwaliteit van bodem & grondwater te verwachten. Dit komt voort uit hel feil dat de bodemsane
ring reeds loopt en dat er de volgende voorzieningen worden getroffen: een monitoringssysteem en 
bij de VA categorie-A maatregelen conform de NRB (vloeistofdichte vloeren, bedrijfsriolering e.d). 
De alternatieven zijn, voor wal betreft de kwaliteit van bodem en grondwater, niet onderscheidend. 

18.5.5 Geluid 

in tabel 18.5d worden de alleraatieven met elkaar vergeleken qua wet- en regelgeving ten aanzien 
van geluid. 

Tabel t8.5d VcrueliikitiB van de allemalicven qua wet- en renelBevinu: geluid 
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Geen van de alternatieven veroorzaakt een geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) op de zonegrens. 
Gezien deze zonegrens van 50 dB(A) zijn de verschillen tussen de alternatieven en de VA 
verwaarloosbaar (± 1 dB{A)). De alternatieven veroorzaken allen een geluidsbelasting van 28 a 29 
dB(A) en liggen ver onder de waarde van 50 dB(A) van de zonegrens. De alternatieven zijn inzake 
de geluidsbelasting niet onderscheidend. 

18.5.6 Veiligheid 

In de navolgende tabel worden de alternatieven met elkaar vergeleken qua beleid en wet- en 
regelgeving inzake veiligheid. 

Tabel IS.Se: VerReliikinR van de allcmalieven qua beleid en wel- en rettclftevinx: veliRhcid 
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Het NA en het HB vallen onder hel huidige BRZO en moeten voldoen aan de lichte verplichting: 
de zorgplicht. Het voornemen valt onder het nieuwe BRZO 1998 zal moeten voldoen aan de zware 
verplichting. Dit betekent dat bij realisatie van de VA en hel MMA een integraal veiligheidrapport 
(VR) opgesteld moet worden. De VA en het MMA zijn daarbij niet onderscheidend. 
Alle alternatieven voldoen aan de CPR-richtlijnen om risico's van ongevallen met gevaarlijke stoffen 
te beperken dan wel te voorkomen. Bij het NA zijn deze richtlijnen niet van toepassing. De 
alternatieven zijn inzake de risico's van ongevallen mei gevaarlijke stoffen niet onderscheidend. 
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18.6 Vergelijking op bedrijfsmatige aspecten 

Om de alternatieven te kunnen toetsen op hun haalbaarheid c.q. realiteit vindt de vergelijking van 
de alternatieven ook plaats op bedrijfsmatige aspecten en wel aan de hand van een tweetal criteria: 
• bedrijfstechnisch: de benodigde uit te voeren processen moeten technisch haalbaar zijn met 

behulp van voor het bedrijf beschikbare technieken; 
• bedrijfseconomisch: de benodigde produclietechnische en milieutechnische investeringen 

moeten in een goede en evenwichtige verhouding staan met de opbrengsten (significant 
rendement I gunstige kosten-balen verhouding). 

De procestechnieken zijn geselecteerd op basis van bedrijfstcchnische haalbaarheid. Dit houdt in dal 
de procestechnieken technisch gezien passen en dus technisch realiseerbaar zijn in het RUN-project. 
Het zijn voor het bedrijf de best beschikbare technieken. 

Over de bedrijfseconomische haalbaarheid van alle altemalieven kunnen vooralsnog geen 
betrouwbare en nauwkeurige uitspraken gedaan worden, daar de alternatieven met hun verschillende 
procestechnieken nog niet diepgaand op hun financieel-economische aspecten zijn beoordeeld. Ten 
aanzien van de VA en het MMA kan voorzichtig het volgende gemeld worden. De economische 
concurrent van de gasmotor WKC in de VA (ca. ƒ 2000 tot 3000/kWe inclusief kctelstoomturbine) 
is de gasturbine WKC, die naarmate de e Ie k tri ei te its vraag groeit, gemakkelijk onder ƒ 1500 /kWe 
zal bedragen. Het omslagpunt (VA 1 -> VA2) ligt vermoedelijk in het bereik van 3 tot 10 MWe. Deze 
economische evaluatie zal dan ook de kosten, die gepaard gaan met de bedrijfsvoering inculsief 
onderhoud, betrouwbaarheid en milieugevolgen, moeten meenemen. De brandstofcel in de WKC 
(MMA) is vooralsnog veel duurder (/ 4500 tot 5000/kWe) en is daardoor nauwelijks concurrerend 
te noemen. De prijzen zullen naar verwachting, als gevolg van technologische ontwikkelingen, 
spectaculair dalen in de (nabije) toekomst. Op dit moment is dit echter nog een onzekerheidsfactor. 

18.7 Voorkeursallernalief 

In de vorige paragrafen zijn de alternatieven mei elkaar vergeleken, voornamelijk aan de hand van 
milieuhygiënische, beleidsmatige en milieujuridische criteria. Het is nu mogelijk om een voorkeur 
uitte spreken vooréénofeencombinalie van de alternatieven (inclusief de VA). Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van zogenaamde visies. In deze paragraaf zal één visie worden gehanteerd, 
namelijk de bedrijfsvisie. In deze visie staan bedrijfsmatige criteria centraal. De gedachte achter de 
bedrijfsvisie is dal de activiteiten in bedrijfstechnisch en -economisch opzicht zo optimaal mogelijk 
moeten kunnen worden uitgevoerd. Daarbij spelen de milieuhygiënische, -juridische en -
beleidscrileria een volwaardige rol, maar deze mogen echter niet te beperkend zijn ten aanzien van 
de bedrijfsvoering. 

De belangrijkste componenten van hel MMA zijn: 
• WKC met een gesmollen carbonaat brandstofcel, waardoor een significante verhoging van het 

energierendement wordt verkregen en daarmee corresponderende rookgasemissies worden 
vermeden; 

• indampen van zoutwaler uit de PEG, waardoor lozing van een (aanzienlijke) zoutvracht op de 
Ooslerhomhaven en de persleiding wordt vermeden. 

Het uitgangspunt van Norlh Refincry is om bewezen technieken en ALARA toe Ie passen. Ten 
aanzien van de gesmolten carbonaat brandstofcel kan worden gesteld dat deze techniek nog 
onvoldoende ontwikkeld is om op de noodzakelijke schaal als bewezen techniek te worden 
aangemerkt. Derhalve maakt dit aspect van hel MMA geen onderdeel uit van het voorkeursaltema-
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tief. Aangezien pas over enige jaren besloten moet worden over toepassing van deze techniek, zal 
North Refinery de ontwikkelingen dienaangaande nauwlettend volgen. 
Ten aanzien van de indamping van het zoutwater uil de PEC kan worden gesteld dai er op dit 
moment teveel bedrijfseconomische onzekerheden zijn om deze techniek op te nemen in het 
voorkeursaltematief. Aangezien de zoutproductie pas significant zal worden bij hel installeren van 
meer dan één PEC-instailatie, is er nog voldoende lijd om tot een definitieve oplossing voor deze 
afvalwaterstroom te komen. North Refinery zal dan ook verder onderzoek naar mogelijke 
alternatieven uitvoeren en deze in haar (toekomstige) besluitvorming meenemen. 

Gezien hetgeen in het voorafgaande is geconcludeerd, kan hier gesteld worden dat vanuit de 
gehanteerde bedrijfsvisie het voorkeursaltematief gevormd wordl door de voorgenomen activiteit 
(VA). 
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19 KENNISHIATEN, MONITORING EN EVALUATIE 

19.1 Inleiding 

Een MER moet een overzicht van de belangrijkste kennishiaten bcvatlcn, alsmede voorstellen voor 
monitoring en evaluatie. Hierna komt het volgende aan de orde; 
• De wijze van informatieverzameling (11.2). 
• De belangrijkste kennishiaten (11.3), 
• Betekenis van de kennishiaten voor de besluitvorming {11.4). 
• Voorstellen voor moniloring en evaluatie (11.5). 

19.2 Informatieverzameling 

Voor dit MER is gebruik gemaakt van de best beschikbare kennis en informatie. Daartoe zijn 
specialisten ingeschakeld, die gebruik licbben gemaakt van openbare of anderszins toegankelijke 
informatie. Voor een overzicht van de gebruikte bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst. 
Waar nodig is de ontbrekende informatie aangevuld door aanvullend onderzoek. 

Voor hel ontwerp van de inrichting zijn de beschikbare technologieën geïnventariseerd en geëva
lueerd en is eveneens aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

Voor de beschrijving van de toestand en ontwikkeling van hel milieu is gebruik gemaakt van zo 
actueel mogelijke publicaties. Teneinde de invloed van de bedrijfsactiviteiten op het milieu te 
beoordelen, zijn effeciberekeningen uitgevoerd. Dit is met name gebeurd voor de aspecten lucht, 
water en geluid en veiligheid. 

Het feil dal de best beschikbare informatie is gebruikt, laat onveriel dat kennishiaten kunnen bestaan. 
Niet alle kennishiaten kunnen met voorafgaand aanvullend onderzoek worden weggenomen en het 
is voor de besluitvorming ook niet altijd nodig om ze weg te nemen. Kennishiaten die wel van 
belang zijn. kunnen vaak door meting/monitoring achteraf alsnog worden weggenomen. 

De betekenis van kennishiaten kan voor een deel ook worden beperkt door het gebruik van scenario-
of bandbreedte analyses. Hierna wordt aangegeven in hoeverre kennishiaten bestaan en wat de 
mogelijke betekenis voor de besluitvorming is. 

19.3 Kennishiatcn 

19.3,1 Algemeen 

De belangrijkste kennishiaten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 
De ontwikkeling en implementatie van hel overheidsbeleid (11.3.2) 
Herkomst, omvang en samenstelling van de ingaande stofstromen (11.3.3) 
De stand en ontwikkeling van de techniek (11.3.4) 
Aard, hoeveelheid, samenstelling en bestemming van uitgaande stofstromen (11.3.4) 
Emissies, immissies en milieueffecten (11.3,5) 
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19.3.2 Het overheidsbeleid 

Wal betreft de implementatie van het overheidsbeleid beslaan een aantal onzekerheden. Op de 
belangrijkste daarvan wordl hierna kort ingegaan. 

Hel onderscheid lussen grondstof ea afvalslof 
Hef onderscheid lussen grondstof en afvalstof is niet wettelijk geregeld. Het beleid inzake dit 
onderscheid is sterk in beweging. De Nederlandse en Europese regelgeving zijn bovendien niet allijd 
volledig op elkaar afgestemd, en er zijn interpretatieverschillen. Een consequentie hiervan is o.m. 
dat de juridische slatus van zogenaamde 'niet-van-toepassingscrileria' uit hel in M JP GA-11 niet vast 
slaat. Helderheid daarover wordt verwachl door komende uitspraken van het Intemaiionaie Hof van 
Justitie over een aantal aanhangig gemaakte (pre-justitiële) zaken. In verband hiermee wordt 
zekerheidshalve voor alle ingangstromen van RUN uitgegaan van het zwaarst denkbare regime, 

Bouwsiojfenbesluil bodem- en oppcnlaktewaieren 
Een aantal bepalingen van het Bouwstoffenbesluit is reeds met ingang van I januari 1996 in werking 
getreden. De overige bepalingen treden waarschijnlijk in werking per 1 januari 1999. De installaties 
zijn zo ontworpen dat de producten kunnen voldoen aan het nieuwe bouwstoffenbesluit. Er zijn een 
aantal onzekerheden over de implementatie(datum) van het besluit: 
• Er vindt momenteel een evaluatie ex ante plaats om inzicht te krijgen in de te verwachten 

effecten van het besluit. 
• Extra voorafgaande voorlichting aan doelgroepen is noodzakelijk. 
• En vereenvoudigd instrumentarium voor de handhaving is nog niet beschikbaar. 
• Overheden hebben meer lijd nodig om zich voor te bereiden op de taakverschuiving van de 

provincies naarde gemeenten. 
• Het bedrijfsleven moet de gelegenheid worden geboden om de opgelopen achterstand bij de 

certificatie van bouwstoffen in te lopen. 

Aanscherpen van heLhesluit organisch halogecngehahc bratidsloffen (Bohb) 
De overheid is voornemens om het maximaal gehalte organische halogeenverbindingen in 
brandstoffen en brandstofpreparaten te verlagen van 500 ppm. naar 50 ppm, behoudens voor 
kerosine. Onzeker is of, wanneer en in welke vorm dat zal gebeuren. De bedrijfsvoering zal zonodig 
worden aangepast aan de nieuwe eisen. De voorgenomen activiteiten voorzien in technieken om dit 
mogelijk Ie maken (visbreaking/hydrofining). 

iVijziging in hei Besluit risico'szware^ngevallen (Brzo) 
Het besluit risico's zware ongevallen wordt binnenkort gewijzigd. De nieuwe verplichtingen die 
hieruit zullen voortvloeien zijn nog niet geheel duidelijk. Mogelijk zijn er consequenties voor hel 
milieuzorgsysteem. Het milieuzorgsysteem zal in fasen worden aangepast op de nieuwe activiteiten, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met evenniele wijzigingen m de voorschriften. Op termijn zal 
de inrichting door de wijzigingen in het Brzo ook EVR-plichlig worden. Bij het opstellen van een 
EVR wordl de externe veiligheid op een voorgeschreven wijze geëvalueerd. 

Aanleg spoorweg over het indusirielerrein Delfzijl 
De kans bestaat dat wordl besloten tot de aanleg van een goederenspoorlijn door het betrokken 
industriegebied. Het is nog niet zeker of en wanneer de spoorlijn voor gebruik beschikbaar zal zijn. 
Indien de spoorlijn aangelegd wordl, ontstaat voor Norlh Refinery een extra transportmogelijkheid, 
In dit MER is daarom ook een ontsluitingsvariant met spoor onderzocht (zie ook par. 19,3,4), 
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19.3.3 Ingangsstiomen 

Wat betreft herkomst, omvang en samenstelling van de mgangstromen bestaan een aantal onzekerhe
den. Op de belangrijkste daarvan wordt hierna kort ingegaan. 

Omvang ingangsslromen 
Het IS onzeker in welke hoeveelheden de diverse ingangsstromen bij RUN be- en verwerkt zullen 
worden. Dit is afhankelijk van de markt en de ontwikkelingen daarin, In dit MER is daarom met een 
aantal scenario's onderzocht wat de belangrijkste milieugevolgen van variaties in de omvang van 
de ingangsstromen zijn. Gebleken is dat de onderzochte variaties geen problemen veroorzaken voor 
de bedrijfsvoering en het milieu. 

Herkomst en samnnstdling ingangssiromen 
De herkomst is in belangrijke mate bepalend voor de samenstelling van sommige ingangstromen. 
Zowel herkomst als samenstelling staan niet op voorhand vast. Ook hiervoor is de marktwerking 
bepalend. Er wordt vanuit gegaan dat de meerderheid van de ingangstromen uit de regio afkomstig 
is en voor het overige grotendeels uil de rest van Nederland. Van de vloeibare ingangsstromen zal 
echter een substantieel gedeelte uit het buitenland komen. 

19.3.4 Voorgenomen activiteiten 

De voorgenomen activiteiten {VA) zijn merendeels gebaseerd op de beste beschikbare technieken, 
zodat daarin geen belangrijke onzekerheden zijn gelegen. Een aantal activiteiten is echter tot op 
zekere hoogte nieuw, zodat daarvoor nog niet volledig kan worden gesteund op ervaring. Dit zijn 
met name het gebruik van amiosferische destillatie voor het opwerken van met chloor verontreinigde 
brandstoffen, hydrofining en in mindere mate PEC. Voorts bestaan plannen voor een productielijn 
van kunststoffen. Andere onzekerheden met betrekking tot de activiteiten zijn gelegen in precieze 
aard en omvang van de transportbewegingen, het ontwerp van de WKC, de productie van zout en 
proceswater voor hergebruik bij derden en het opwerken van teruggewonnen boorolie tot complete 
boorspoeling. 

In verband met de ontwikkelingsaspecten zal voor de genoemde toepassing van de atmosferische 
destillatie, de hydrofining en de kunstslofproductie een voorbereidings/proeftrajecl worden 
doorlopen, waarbij onder andere de milieu-aspecten zullen worden onderzocht en zonodig verbeterd. 
Bij onvoldoende producikwaliieit bestaat de mogelijkheid de betrokken producten aan dezelfde of 
andere ingangstromen van de inrichting toe ie voegen. In het uiterste geval moeten mislukte 
producten voor verwerking of verwijdering worden afgevoerd naar derden. Met betrekking tol de 
transportmodaliteiten is de belangrijkste onzekerheid gelegen in de beschikbaarheid van een 
spoorwegverbinding. De specifieke onzekerheden zijn als volgt. 

Almasfcnsche deslillatie 
Atmosferische destillatie is een eenvoudige techniek die reeds lang op grote schaal wordt toegepast 
voor de scheiding van koolwaterstoffraclies. Nieuw ln het RUN-initiatief is het gebruik voor hel 
afscheiden van chloor houdende fracties, zodat de overige fracties aan het Bohb kunnen voldoen. 

Op grond van voorlopige monsteranalyses is gebleken dat het onzeker is of langs deze weg een 
betrouwbare afdoende productkwaliteit kan worden bereikt. Een en ander hangt ook af van de 
ontwikkelingen in de kwaltitcit van de ingangsstromen. Daarom zal worden begonnen met hel op 
beperkte schaal testen van deze techniek, waarbij de in- en uitgaande stromen uiteraard op kwaliteit 
worden gecontroleerd. 
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Hydrofiiiing 
Hydrofining is een techniek die reeds lang op grote schaal in verschillende vormen in de chemische 
industrie wordt toegepast voor hel verwijderen van chloor- en zwavelhoudende verbindingen en 
verzadigen van (gekraakte) koolwaterstofketens. 

De ontwikkelingsaspecten hebben betrekking op het verwerken verontreinigde reststromen in plaats 
van ruwe grondstoffen, en het gebruik van afgewerkte katalysator voor de procesvoering. Vanuil 
operationeel oogpunt zijn niet de verontreinigingen, maar de relatief (in vergelijking met ruwe 
grondstoffen en nieuwe katalysator) grote variaties in de kwaliteiten een belangrijk aandachtspunt. 
Voordat een installatie op ware grootte wordt geplaatst, zal daarom eerst een testprograimna met een 
proefreactor worden doorlopen, waarmee behalve de proceseondities ook de acceptaliecriteria voor 
de ingangsstromen en de katalysator worden bepaald. 

Boünpoeling 
De commerciële mogelijkheden voor het opwerken van teruggewonnen boorolie tot complete 
boorspoeling zullen nader worden onderzocht. Afhankelijk daarvan zal tot deze activiteit worden 
besloten. 

Kunstslofextractie 
De selectieve extractie van polyolefinen (koolwaterstoffen met een zeer hoog moleculair gewicht), 
uit kunststof bevattende mengsels, is reeds op kleine schaal getest. Daartoe worden deze mengsels 
in een warme petroleumfractie gebracht, waarbij de polyolefinen oplossen. De polyolefinen kunnen 
vervolgens uil de oplossing worden teruggewonnen. Een terugwinningsmethode die goed past bij 
de voorgenomen activiteiten, is hel opwerken van de polyolefinen tot een brandstofproduct, door ze 
te kraken. Daardoor wordt een hoogwaardiger hergebruik verkregen (vergeleken met storten of 
verbranden). Een voorbeeld daar is het terugwinnen van polyolefinen en teer uit afgedankte 
grondkabels (voor elektriciteitstransport). Deze kabels bevallen zeer ingewikkelde kunststofmeng
sels. Kunststof kan ook worden verwerkt de PEC. De beste keuze is afhankelijk van de soort 
kunststof en economische overwegingen. 

Zoulproducli£ 
Onderzocht zal worden of hergebruik van het zoute afvalwater van de PEC op commerciële basis 
mogelijk is. Gedacht kan worden aan indampen en afzet als wegenstrooizout of als grondstof voor 
de zoutverwerkende chemische industrie. Voor het indampen van hel zout zou gebruik kunnen 
worden gemaakt van de overtollige (laagwaardige) restwarmte. Om tol een verhandelbaar product 
te komen, moet worden onderzocht of het nodig is eventuele sporen verontreinigingen (m.n. zware 
metalen en sporen bromiden en carbonaten) uit hel zout te verwijderen, en hoe dat hel beste kan 
gebeuren. 

PEC 
De processen in de PEC-lijn (pyrolyse, smelten, vergassen) zijn reeds op ware groone getest. De 
belangrijkste ontwikkelingsaspecten beperken zich tot drie onderwerpen: 
• de optimale bedrijfslemperaluur van de smelter; 
• hel aanblazen van de smelter met zuurstof i.p.v. lucht; 
• de combinatie van de pyrolyse en de vergasser. 

De optimale bedrij fstempe ra tuur van de smelter is de laagste temperatuur waarbij de productkwali-
teil nog verzekerd is. Het aanblazen mei zuurstof is nodig om (stikstof vrij) synlhesegas in plaats van 
laagwaardiger stookgas te verkrijgen. De bedrijfsvoering van de pyrolyse heeft invloed op de 
kwaliteit van de ingangsstromen van de vergasser. De voor beide installalies optimale inlerfacecon-
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dities moeten nog nader worden bepaald. Er zijn ook onzekerheden over de kwaliteitseisen die 
afnemers aan synthesegas stellen. Hierop wordt hieronder, bij de productkwaliteit nader ingegaan. 

De gaszuivering van de PEC-mstallalie gebruikt natronloog. Onderzocht zal worden of afval-loog 
hiervoor gebruikt kan worden. 

TransporlbewegingL'tt 
RUN beschikt ten minste over twee transportmodaliteiten, n.1. vervoer over hel water en over de 
weg. De aard en omvang van de transporten is afhankelijk van de aard en omvang van de 
ingangsstromen en producten/reststromen. Omdat deze niet van te voren precies bekend zijn. is de 
aard omvang van de transporten ook niet van te voren precies bekend. Hierover zijn in hoofdstuk 
14 op basis van de huidige situatie en vergelijkbare industriecomplexen een aantal aannamen gedaan. 
Voorts bestaat de mogelijkheid dal het industrieterrein in de toekomst een spoorwegverbinding 
krijgt, waar RUN gebruik van zou kunnen maken. In dat geval kunnen de transportbewegingen over 
het water en de weg aanmerkelijk veranderen. Ook over de aard en omvang van hel transport per 
spoor kan niets met zekerheid worden gezegd. Niet alleen omdat deze ook afhankelijk zijn van de 
in- en uitgaande stofstromen, maar ook omdat ze afhangen van de mogelijkheden om de transporten 
te combineren met ander industriële transporten van- en naar het industrieterrein. Indien de 
transporten gecombineerd kunnen worden, is hel aantal totale transportbewcgingen per spoor kleiner 

IVKC 
Voor de uilvoering van de WKC bestaan een aantal mogelijkheden. De belangrijkste keuzemogelijk
heid is het gebruik van gasmotoren of een gasturbine. Met name indien het syngas van de PEC niet 
op een commercieel verantwoorde basis kan worden verkochl, behoort een gasturbine, vanwege de 
grotere capaciteit en het hogere rendement, lot de mogelijkheden. Deze keuze kan pas in een later 
sladmm worden gemaakt. 

Biorotor 
Voor hel effluent van de biorotor zal worden onderzocht of dit afzetbaar is bij derden, voor 
hergebruik als proceswater, rekening houdend met het eigen gebruik als koelwater. Het kan mogelijk 
zijn dat het water daarvoor een extra behandeling moet ondergaan. 

19.3.5 De producten 

De belangrijkste onzekerheden over de producikwalileil hebben betrekking op de producten van de 
atmosferische destillatie en de eisen die door afnemers worden gesteld aan het synthesegas van de 
PEC. Destillalieproducten van onvoldoende kwaliteit kunnen alsnog in de hydrofining worden 
verwerkt (zodra deze beschikbaar is), of in de PEC. Hierna wordt kort ingegaan op de onzekerheden 
met belrekking tol het in de PEC geproduceerde synthesegas. 

Synthesegas is primair een grondstof voor de chemische industrie en in tweede instantie ook een 
brandstof, vanwege de hoge calorische waarde. De vraag naar synthesegas in de chemische industrie 
is sterk afhankelijk van de kwaliteit en continuïteit van het aanbod. Alleen indien aan de specificaties 
van de afnemers kan worden voldaan, zijn deze bereid te investeren in de benodigde transportlei
dingen en procesaanpassingen. 

Bij een eventuele onvoldoende vraag naar hel in de PEC vrijkomende synthesegas, is een tweede 
beste mogelijkheid dit gas te gebruiken als brandstof voor elektriciteitsopwekking in de WKC die 
daarop moet worden aangepast (meer capaciteit, mogelijk een gasturbine i.p.v. een gasmolor). De 
binnen deze context te kiezen capaciteit en inrichting van de WKC is nog niet bepaald. Vooralsnog 
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wordt vergunning aangevraagd voor beide situaties (d.w.z met en zonder teruglevering aan het net), 
met het bijbehorende WKC-ontwcrp. 

19.3.6 Milieukwaliteit, emissies CQ effecten 

Over de milieukwaliteit, emissies en milieueffecten bestaan een aantal onzekerheden. Op de 
belangrijkste daarvan wordt hierna kort ingegaan. 

Achlergrondbclastiiig 
Hel industriegebied bevat nog veel onuitgegeven percelen. Onduidelijk is wanneer deze percelen 
worden uitgegeven en wat voor bedrijven daarop zullen worden gehuisvest. De feitelijke invulling 
van de nog beschikbare ruimte is o.m. van belang voor de toekomstige luchi-, water- en geluids
emissies alsmede de risicosituatie. Concrete uitspraken kunnen daarover op dit moment niet worden 
gedaan. Wel kan worden opgemerkt dat de emissies van de nieuw te vestigen bedrijven aan de 
daarvoor geldende normen zullen moeten voldoen, en dat de milieukwalleilsnormen in acht zullen 
moeten worden genomen. Hierna wordt specifiek op de verschillende milieu-aspecten ingegaan. 

Luchl 
Er beslaat enige onzekerheid over de hoeveelheid vrijkomende geurcomponenten bij de op-/ en 
overslag van olie-watermengsels, RDF en bouw- en sloopafval. Gezien het feit dat de op-/en 
overslag van vaste ingangstromen inpandig plaatsvindt en de vrijkomende lucht wordt afgezogen 
en gezuiverd, zal de hoeveelheid vrijkomende geurcomponenten uitermate gering zijn. Geurproble
men worden daarom niet verwacht. 

tyaler 
Er is enige onzekerheid over de exacte omvang en samenstelling van diverse vrijkomende afvalwa
terstromen. De waterzuiveringsinstallaties (PACT en biorotor) worden daarom zodanig ingericht dat 
het zuiveringsrendement ook bij ongunstige aanbodscenario's voldoende is. Op langere termijn 
beslaat ook onzekerheid over de lozingslimieten, als gevolg van ontwikkelingen in het overheidsbe
leid. 

Geluid 
Met betrekking tot de geluidsbelasting bestaan geen andere onzekerheden dan de (onzekere) 
toekomstige situatie en activiteiten. 

Gevolgen van storingen 
Bij bedrijfsstoringen kunnen reststoffen (procesmassa) en incidentele emissies ontstaan, met name 
door het afblazen van procesgas via de veiligheidskleppen naar de fakkel of de atmosfeer. De aard 
en omvang van de resistromen en emissies zijn niet goed op voorhand te bepalen, omdat ze te veel 
afhankelijk zijn van de details van specifieke situatie. Ze zijn echter in het algemeen verwaarioosbaar 
ten opzichte van de jaarlijkse emissies bij een normale bedrijfsvoering. Bij meer langdurige 
storingen kan hel netto effect op de jaarlijkse emissies zelfs negatief zijn, omdat de inrichting niet 
meer op volle capaciteit draait. 

19.4 Invloed op de besluitvorming 

De genoemde kennishiaten zijn beperkt en behoeven een verantwoorde besluitvorming niet in de 
weg te staan. Dit is met name het gevolg van de beperkte milieu-effecten en omdat voor de 
belangrijkste onzekerheden, n.l. die in de samenstelling van de ingangsstromen, bandbreedte-
analyses zijn verricht. De installaties zijn op deze variaties ontworpen. Een deel van de onzekerhe-
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den zal bovendien op termijn verder worden beperkt met een proefprogramma (ontA\'ikke 1 ing) en met 
monitoring van de parameiers waarover onzekerheden bestaan. 

19.5 Monitoring en evaluatie 

19.5.1 Algemeen 

Het bevoegd gezag zal te zijner tijd onderzoeken of de voorspelde effecten ook daadwerkelijk 
optreden op de wijze en in de omvang die thans wordt verwacht. De initiatiefnemer zal aan een 
dergelijk evaluerend onderzoek uiteraard medewerking verlenen, o.m. door melingen uil te voeren 
ten behoeve van die evaluatie. De daadwerkelijk optredende miheuefTecten kunnen om de volgende 
redenen afwijken van de voorspelde effecten: 
• beperkingen van effectvoorspellingsmethodenZ-modellen; 
• hiaten in kennis en informatie; of 
• onvoorziene gebeurtenissen of ontwikkelingen. 

Een aantal onzekerheden wordt reeds beheerst door bestaande instrumenten. Met name het milieu-
en kwaliteitszorgsysteem zal stapsgewijs op de uitbreidingen van de inrichting aangepast worden, 
en de ontwikkelingen zodanig sturen dat van opgedane ervaringen gebruik wordt gemaakt 

In verband met de ontwikkelingsaspecten zal voor de genoemde toepassing van met name de 
atmosferische destillatie, de hydrofining en de kunstverwerking een voorbereidings-Zproeftrajecl 
worden doorlopen, waarbij onder andere de milieu-aspecten zullen worden onderzocht en zonodig 
verbeterd. 

19.5.2 Voorstel voor momloimg 

De als gevolg van de emissies van RUN optredende milieu-efTecten zijn zeer beperkt tot 
verwaarloosbaar gebleken. Om die reden wordt voorgesteld het monitoring programma te beperken 
tot de aciiviieiien binnen de inrichting en de emissies. Door hierna voorgestelde metingen zullen de 
relevante milieu-gegevens geleidelijk beschikbaar komen. 

De belangrijkste milieu-aspecten hebben betrekking op de aard, omvang en kwaliteit van de te 
verwerken reststromen en van een aantal producten. Met monitoring kunnen deze onzekerheden 
worden weggenomen. Op basis van een evaluatie van de meetgegevens kunnen maatregelen worden 
genomen om eventuele ongewenste effecten te voorkomen of beperken. Voorgesteld wordt om de 
volgende gegevens te monitoren, en het functioneren van de inrichting op basis daarvan te evalueren 
voor wat betreft haar betekenis binnen het afvalstoffenbeleid en de eventuele milieuhygiënische 
knelpunten: 
• Ingangsstromen. Aard en omvang van de ter verwerking ingenomen reststromen en hel 

hulpstoffengebruik. De te verwerken reststromen worden vooraf bemonsterd en geregistreerd 
tijdens de daarvoor geldende accepiatieprocedures. Ook het hulpstoffenverbruik wordt 
geregistreerd. Voorgesteld wordt om tevens de transportbewegingen te registreren, zodat meer 
inzicht ontstaat in de afgeleide effecten van de bedrijfvoering, met name indien de beoogde 
spoorwegontsluiling beschikbaar komt. 

• Lozingen. Omdat het te lozen water uiteindelijk, via de haven of de RWZI op de Waddenzee 
terecht komt, is bijzondere aandacht voor de kwaliteit daarvan wenselijk. Voorgesteld wordt om, 
voor zover dit niet reeds uit operationele overwegingen gebeurt, de kwaliteit van de in- en 
uitgaande gaande waterstromen voor de PACT en de bioroior regelmatig te bemonsteren op 
BZV, CZV en chloride. Tevens dienen de debielen te worden geregistreerd. De kwaliteit van 
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de uitgaande stromen dient tevens te worden bemonsterd op zwevend stof en sporen verontreini
gingen zoals olie, PAK's, PCB's, H,S en zware metalen. Mei deze gegevens wordt het 
funclioneren van de waterzuiveringen zeker gesield en kan hel watermanagemenl zo nodig 
verder worden verbeterd. 
ümtssies naar de luchc. De emissie naar de luchl vormen geen punt van bijzondere aandacht. 
Geluidsemissies. Bij de oplevering van installaties zal de geluidsuitworp van de inrichting 
worden gemeten. Omdat de beoogde uitbreidingen over een periode van ca. 10 jaar plaatsvinden, 
zal regelmatig aanvullend worden gemeten.. 
Uitgangsstromen. Voorgesteld wordt om de hoeveelheid en kwaliteit van de uitgaande stromen 
regelmatig door melingen Ie controleren, voor zover dit niet reeds geschiedt uit operationele 
overwegingen en/of in verband met afnemerspecificatics. Met deze gegevens wordt niet alleen 
de kwaliteit van de uitgaande stromen vastgesteld, maar kunnen ook de massabalansen 
(hoofdstuk 5) worden geverifieerd. De aard van de benodigde metingen verschilt per stofstroom. 
BIJ olieproducten gaat het met name om de aanwezigheid van de eventuele verontreinigingsres
ten zoals PAK's, PCB's, chloriden en zwavel. Voor de producten uil de PEC gaat het met name 
om de uitloog baarheid van de geproduceerde slak/basalt en de eventuele verontreinigingsreslen 
in het synthesegas (m.n. kwik). Waar mogetijk zal worden overgegaan tot het certificeren van 
de producten. Voorgesteld wordt om tevens de transportbewegingen te registreren, zodat meer 
inzicht ontstaat in de afgeleide effecten van de bedrijfvoermg, met name indien de beoogde 
spoorwegonlsluiting beschikbaar komt. 
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CONVERSIETABEL 
VINDPLAATS INFORMATIE PER RICHTLIJN 

Gecondenseerde tekst richtlijnen onderdeehffewijs 

1 INLEIDING 

2 DOEL EN BESLUITVORMING 

2.1 Molivcring van hel voornemen 

Motivering voorgenomen aclivileil lenend op: 

• situering; 
• synergie met afzetkanalen North Refinery; 
• bedrijfsdoelsielling Norlh Retlnery. 

Te verwachten ontwikkelingen in: 
• aanbod Ie bewerken stromen uit binnen-/ buitenland 
• beschikbare/geplande bewerkingscapacitcit Nederland. 
Motivering keuze toe te passen technieken 
op basis van stand techniek per ingangsstroom 

Wordt voldaan aan eisen MJP-GA-H? 
EfTectiviteit/efficiëntie beoogde verwerking (gevaarlijk) afval. 
Afstemming verwerkingscapaciteit op aanbod (gevaarlijk) afval. 

2.2 Doel 

Formuleren duidelijke, concrete doelen. 

2.3 Besluitvorming en beleidskader 

Beleidskader 
Randvoorwaarden/uitgangspunten 
(ruimtelijke beperkingen, grenswaarden emissies e.d.) 
in beleidsnola'.s/(ontwerii-)plannen/wetten zoals: 

MJP-GA-1I& TJP-A: 
Bohb; BEES A en B: NeR: KWS 20()(): 
Regeling op-'overslag. distributie benzine milieubeheer 
Provinciaal Milieubeleidsplan 
Structuurschema Groene Ruimte & Natuurbeschermingswet 

Inventarisatie nabije gebieden met bijz. status: m.n. de Waddenzee. 
Vaststelling bepalingen/regelingen voor vervoor 
(gevaarlijk) afval mer Dnllard/Waddenzee. 
Beschrijving afwegingsmaatstaven alternatieven. 

Vindplaats info 

geen richtlijnen 

H-2/H-3 

H-2 

par. 2.2 
par. 2.2.2 
par. 2.2.2 
par. 2.2.2 
& 2.S.2 

par. 2.10 
par. 210 

divers, m.n: 
-par 2.4/2.9 
-H-13 
-H-16 
par. 3.4.6 
H-13 
par l Ui 

m.n. par 2.3 

par. 2.3.4 

H-3 

par 3.4/3.5 

par. 3.4 
par 3.5.2 
par 3.5.2 
par 3.5.10 
par 3.5.11 
par 3.5.10^ 3.5.] \ 

par 3.5.S 
tahel 3.4h/c + 3.5c 
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Bi^s/uilvorming par. 3.1/3.2/3.3 
Argumentatie MER-plicht in relatie lot 
aanvraag Wm- en Wvo-vergunning. par. 3.! 
Beschrijving procedure. lijdpad 
en te raadplegen adviesorganen/instanties. par. 5.2 
Vervolgbesluiten. par. 3.3 

3 VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN H-5 i/m H-16 

3.1 Algemeen 

Invloed soorten/hoeveelheden ingangsslromen 
op emissies & kwaliteit restslromen. par. 5.6/5.7 
Gemotiveerd in kaart brengen van invloeden par. 5.7 
Beschouwing van enkele realistische aanbodscenario's par. 5.6/5.7 
Gemotiveerd aangeven weike (soorten van) 
ingangsstromen mei elkaar gemengd worden. par. 8.4.4 
Beschrijving voorgenomen activiteit en alternatieven H-5 t/m H-16: 

m.n. par 5.3 
De voorgestelde wijze van fasering par. 5.3 
Emissies en reststoffen per eenheid ingangsstroom 
tijdens de overgangsfase(s). par. 5.6 

3.2 Voorgenomen activiteit 

3.2.1 Situering 

Plattegrond met geplande & bestaande bedrijfsonderdelen par.2.2.3/5.2 

3.2.2 Logistiek en acceptatie 

Route en wijze van aan- en afvoer van ingangsstoffen. 
producten en reststoffen. H-14 
Bij vrachtwagenlransporten onderscheid in: par 14.2-1 + 14.3 + 14.4 
• minimaal, maximaal en gemiddeld aantal per etmaal; 
• dag-, avond- en nachlperiode; werkdagen en weekeinden; 
Eisen/regelingen bij vervoer per schip over zee par. 3.5.H 
Bepalingen/regelingen voor vervoer (gevaarlijke) stoffen 
in de Dollard en Waddenzee par 3 5..'< 
Per soort invoersiroom acceplatiecriteria en grenswaarden. par 6.3 
vooral voor componenten die kunnen leiden lol 
milieuschadelijke emissies, zoals halogenen, zware metalen 
(met name kwik). PAK'S, PCB. dioxinen en zwavel. 
Hel acceptatiebeleid in relatie tot par. 6.3 
• de kwaliteit van de producten. 
• evl. aanwezige (veronlreinigende) componenten 

die leiden tot milieubelasting 
De wijze waarop acceptatiecrileria (inlem en exiem) 

aoj 
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yeconlroleerd worden. 
Beargumenteren niet controleren bepaalde acceplatiecriteria 
Evt. verruiming acceptaiiecrileria 
De acceplalieprocedure. 

3.2.3 Bewerivingsproccssen - algemeen 

Totaaloverzicht alle processen en onderlinge verbanden. 

Aanpassing/vernieuwing huidige procesonderdelen. 
Per procesonderdeel de wijziging in hoeveelheid, 
.samenstelling en calorische waarde van de reststromen. 
Per procesonderdeel de verhouding tot de stand der techniek. 

De uitwisseüngsmogelijkheden tussen procesonderdelen. 
Handelen bij storing/uitval afzonderlijke procesonderdelen. 
Per procesonderdeel massabalansen, 
incl. emissiebcperkende maatregeien. 
Een energiediagrarn. 
Per procesonderdeel het energieverbruik. 

Proceskarakterislieken in de zin van: 
• procestechnologie, procescondities, pot. risico's en milieubelasting 
• inzet en aard hulpstoffen 
• evt. aansluiting op afgassysteem (fakkel). 

Besliscriteria voor bewerkingsroute per stroom, 

3.2.4 Nieuwe procesondcrdelen - speeitJek 

Vacuümdestillatie: 
• chemische samenstelling stromen 
• bewerk ings wij ze 
• samenstelling brandstof (na nabehandeling) 

Shredderinstallatie 
• verwerking reststromen (fijn stof & vervuilde lucht) 

Drooginstallatie 
• vochtpercentages in- en uitgaande stromen: 
• verwerking evt. reststromen (gasfase, waterfase) 

Pyrolysetrommel 
• karakterisering ingangssiromen 
• samenstelling uitgaande stromen; 

pyrolysegas/cokes & residu zoals (non)ferro. 

VeruJsser 

par. 6.3 

par 6.3 

H-5 

par 5.4/5.5 

H 7/8/9 + 5.2 + 5.3 

par. 5.6 
H-I6 + H-13 

par. 5.5 
H-U 
par. 5.6 

H-IO 
H-U) 

Divers 
H-7/8/9 
Bijlafie 6.3 
par. 5 4.3 

par. 5.5 

par. 5.6 
par. 7.4.4.1 
par ! 2.2.2.1 

par 12.4.4 

par. 8.4.2.2 + H.4.2.3 
par. 8.4.2.2 

& 8.4.2.3 & 9.2.1 
par H.4.4 
par. 5.6 
par. 8.4.4.2 

+ 12.3.4 + 12.4.2 

par. H.4.5 
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• wijze van aanvoer zuurstof en stoom: 
milieurisico's hierbij 

• samenstelling ingangsstromen; 
• samenstelling ongereinigd productgas (synthesegas); 
• afvoer productgas naar fakkel. 

Pyromelallurgische smeltreactor 
• Ie verwerken stromen; 
• samenstelling en uillooggedrag metaal product; 
• samenstelling afgas (richting gasbehanüeling). 

Gasreinigingsinstallatie 
• te reinigen afgasstromen 
• samenstelling (on)gereinigde gas (synthesegas); 

• gaat er ongereinigd gas naar de WKC? 
zo ja, wat zijn de milieugevolgen 

• terugwinning en kwaliteit reststromen 
(zouten, metaaloxiden. kwik, zwavel); 

• bestemming niel-bruikbaar/-afzetbare residu, 

Warmlek rac htcentrale 
capaciteit: 
gebruikte brandstofTen: 
deel gebruikt synthesegas; 
de eiektricileits- en stoom productie; 
de (verschillende) energie-efficiënties; 
samenstelling van de rookgassen; 
toegepaste emissiebeperkende maatregelen. 

3.2.5 Producten en reststoffen 

par. 8.4.5.2 
par. 17.2 + 17.3 
par. 5.6 
par. 8.4.8 
HU 

par 8.4 + 8.5 
par 8.4.!.} 
par 12.2.2.2 
par 8.4.8 

par 8.4.8 
par 8.4.8 
par. 10.3 
lahel 8.4J 
label 12.2c 
neen! 
n.v i. 

par 12.2 
par. 12.3 

H-IO 
par 10.1 
pur. 10.2 
par 10.3 
par 10.4 
par 10.4.2 
par 12.4.2 
HlO^par 16 4 

H-I2 

Producten 

• kwaliteit en hoeveelheid (per jaar); 
• relatie lussen kwalileil ingangsstromen en 

kwaliteifafzetbaarheid producten; 

• relatie lussen kwaliteit en toepassingsmogelijkheden, 
als eigen brandstof & grond-Zbrandstof voor derden. 

• aanpak bij stagnatie afzet: milieugevolgen daarvan 

ReststotTen 
• kwalileil en hoeveelheid: 
• relatie tussen kwaliteit ingangsstromen en 

par 12.2 
& par 2.4/2.9 

par. 12.2 
pin-. 2.4/2.9. 
H-5. 
par 7.4.4. 
par 8.4.4. 
par. 12.2.2 
par. 7.4.4 
Apar 8.4.8 

pur 11.10 

pur 12.3 
pur 12.3 

3M 
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kwalileit/afzetbaarheid reststromen; 

• samenhang tussen kwaliteit en mogelijkheid tot: 
. nuttige toepassing. 
. verdere verwerking en/of eindverwerking, 

binnen of builen de inrichting; 
. immobilisatie. evt. tn synergetisch verband; 

• aanpak bij stagnatie afzet; milieugevolgen daarvan 

3.2.6 Emissies en mitigerende maatregelen 

Algemeen 
• overzicht emissies en mitigerende maatregelen 
• invloed van gevaarlijke ingangsstromen op emissies. 

Lucht 
• huidige emissiebronnen en vergunde emissies; 

• kwalitatieve info over geuremissies (m.n. oliegeuren); 
• nieuwe emissiebronnen en nieuwe (verhoogde?) emissies; 
• emissies bij lestenAtp.siarten nieuwe installaties: 
• emissiebeperkende maatregelen; 
• wat betreft de gasreiniging: 

het vangstrendement per component, 
de marges/nuctuaties bij nonnaal bedrijf, 
de tlexibiliieii/hel werkbereik m.b.t. 
de bandbreedte v/d voedingsslromen; 

• hoeveelheid/samenstelling niel-condenseerbare gassen 
afgevoerd naar hel afgassysteem (fakkel): 

• hoeveelheid/samenstelling rookgassen: 
• wijziging in aard/omvang emissies bij opslag/belading. 

Afvalwater 
• bijdrage voornemen aan de totale hoeveelheid afvalwater, 

gemiddeld, minimaal en maximaal debiet na butTering; 
• intluentkwaliieii: concentratiesi'vrachten BZV, CZV, NKj, 

N-foi., P. olie. microverontr. en zware metalen; 
• procesonderdelen mei fimctie van hel zuiveringsproces: 
• kans op beïnvloeding v.h zuiveringsproces door 

extra belasting & piekbelasting: 
• wijze en hoeveelheid van actiefkooldosering; 
• procesregeling gericht op stabiele eftluentkwaÜteil: 
• etlluenikwaliteit en de spreiding daarin; 
• handelswijze als niet aan lozingsnormen wordt voldaan; 
• de slibproductie; 
• criteria voor de verdeling van de waterstromen over 

vergassen, hergebruik on de waterzuiveringsinstallatie; 
• invloed verhoogd /ouigeiialte op zui\eringsproces: 

par 12.3 
+ par 16.2 + 16.3 

H-5/H-7/H-8 

n.v.i. 
n.v.i. 
par. 11.10 

par. 12.4 e.v. 

par. 5.6 & 12.4 
par. 2.7& 5.7 
& 8,5.4 & 8-5.5 

par. 12.4 
par. 12.4 
& tabel 3.5c 
par. 17.3 
par. 12-4 
H-7/H-8 
par. 12.4 + H-16 

par. 8.4.8 
par. 5.7 

par. 5.7 

par. 12.4.2 
par. 12.4.2 
par. 12.4.3 + 12.4.4 

H-9 & par. 12.5 

par. 9 5 
par. 9.5 

par. 'J3 

par. 9 3 
par. 93 
par 9 3 
par. 9.5 
par. 9 3.2 
par 9.3 

par 9 1 & 9.6 
par. 9 3 

MERf//no«a 20.5 



MilieuefTectra ppori 
Recycling and LtUllties North 

• welke zoutgehalten kan waterzuivering aan en 
wanneer wordt overgegaan op /outlenigwinning? 

• hoe wordt kristallijn zout teruggewonnen? 

Bodem 
• mogelijke emissies naar de bodem; 
• voorzieningen ter voorkoming bodememissies: 
• toereikendheid bodem beschermende voorzieningen 

bij normaal bedrijf en calamiteiten 

Geluld 
• geluidemissies huidig en voorgenomen bedrijf; 
• bronsterkte met bedrij fsduurgegevens: 
• geluidsemissies van transport. 

3.2.7 Storingen en calamiteiten 

• de kans op storingen en calamiteiten, 
• de bedrijfsvoering bij ongewone voorvallen. 

voor zover deze milieugevolgen kunnen hebben; 
• emissiereducerende noodmaatregelen bij calamiteiten, 

m.n. voor pyrolysetrommel/vergasser/gasreiniging: 
• de 'worst case' per calamileil; 
• kans op bodememissies bij calamiteiten; 
• risico's van het transport over water. 

3.2.8 Monitoring en kwaliteitszorg 

• wijze waarop emissies worden gecontroleerd; 
• continu en incidenteel gemeten stromen: 
• wijze en mate van kwaliteitsborging. 

3.5 Alternatieven 

• beschrijving alternatieven/varianten 
conform lijstje in startnotitie alsmede 

verbranden van afvalstromen 
indamping en optimalisatie hergebruik: 

• beschrijving en motivatie voorkeursaltematief; 
• beschrijving meest milieuvriendelijk alternatief, 

3.3.1 Nulaltematief 

• beschrijving nulaltematief. 

3.3.2 Meest milieuvriendelijk altemaiief (MMA) 

• Beschrijving m.m.a. 

par. 9.3 
par. 16.5 

pur. 12.6 

par. 12.7 
par 12.7 
par. 12.7 
par. 17 6 

H-U éipar 17.7 

par I7.72.J 

par. J 1.3.3 atc. 

H-ti&H-ll 
par. 17.7.2.3 
par 12.6 

par 17.7.3 

H-I 5 

H-I6 

H-16 

par IH.7 
par I6.a 

par 5.3.1 

par 16.7 

H-16. m II. par 16.8 

f 
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4 BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING 
EN GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

4.1 Bestaande milieutdestand en aulünome ontwikkeling H-4 

Toestand/ontwikkeling milieu in het studiegebied par -f! 
• als referentie voor de vergunde activiteiten in 1985; 
• als relerentie voor de nu gedoogde acliviieiien. 
Aandachtspunten: 
• achtcrgrondniveaus luchtverontreiniging; par. 4 2 
• klachten patroon geurhinder: ptir. 4.2 
• gevolgen lozingen op werking rwzi dan wel 

de kwaliteit van hel ontvangende oppervlakte water; par 4.3 
• de bestaande bodemverontreiniging. par. 4.4 

4.2 Milieugevolgen fi-17 

Algemeen 
• beschrijving negatieve en positieve effecten; ff-I7 
• gebruikmaking bij onzekerheden van 

betrouwbaarheidsanalyse of'worst case scenario'; par. 5.7 
• onzekerheden/onnauwkeurigheden 

in voorspellingsmelhoden en gebruikte gegevens. par. 5.7 

Water par, 17.4 
• belangrijk aandachtspunt is de zoutvracht; 
• invloed lozingen/emissies op werking en effluentkwaUteit 

en de kwalileil van het ontvangende oppervlaktewater, 
bij normaal bedrijf en calamiteiten; par. 17.4 

• beschouwing gevolgen voor o.a. Eems-Dollard/Waddenzee; par I'' 4 
• invloed op Duitse gebieden; par. 17.4 

Lucht par. 17.3 
• mogelijk optredende geurhinder: par. 17.3.2 & 17.3.3 
' gevolgen emissies vluchtige componenten (kws); par. 17.3 
• beschouwing over uitstoot toxische stoffen par. 12.4 
' etTecten op luchtkwaliteit voor relevante componenten: par. 17.3 
• immissieconlouren voor subslaniiële emissies; par. 17.3 
• beschouwing in het licht van cumulatieve emissies; par. 17.3 
Bodem par. 17.5 
• gevolgen bodcnieinissies; par. 17.5 
• elïeclbepcrkendc maatregelen (zoals bodemsanering). par. 17.5 

Geluid par. 17.6 
• verspreiding geluid/trillingen van installatie/transport; par. 17.6 
• etmaal waarde-gei uidconlouren nabij installatie:. par. 17.6 
Externe veiligheid /mr. / " " 
• risico calamiteit met grootst denkbare gevolg. pur. r'.2.3 
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VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN H-hH 

• Vergelijking milieueffecten voornemen en alternatieven 
onderling én mei de referentie(s). 

• Vergelijking milieueffecten met toetsingskader 
• Aandachtspunten: 

. de effecten per milieucompartiment 
hoogwaardigheid be-/verwerk ing; 
energie- en chemicaliëngebruik. 

• Indicatieve kosten van de verschillende alternatieven. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

• gebrek aan gegevens over belangrijke milieuaspecten; 
• welke onzekerheden zijn waarom blijven bestaan; 
• hoe kan in kennisleemlen worden voorzien? 
• ernst leemten/onzekerheden voor besluitvorming; 

• consequenties leemten/onzekerheden voor hel besluit. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

• Aanzet voor een evaluatieprogramma. 

VORM EN PRESENTATIE 

• Bijzondere aandacht voor de presentatie van 
de vergelijkende alternatie venbeoordeling: 

• Beknopt MER met achtergrondgegevens in bijlagen; 

• Verklarende woordenlijst & lijst afkortingen; 
• Literatuurlijst: 
• Recente, goed leesbare kaanen mei duidelijke legenda 

SAMENVATTING MER 

Zelfstandige & leesbare samenvatting, 
die goede afspiegeling vormi van MER; 
Meenemen in samenvatting 

de hoofdpunien voor de besluilvorming; 
voorgenomen activiteit en alternatieven; 
belangrijkste milieueffecten; 
vergelijking alternatieven; 
argumenten voor mma en voorkeursaltematief; 
belangrijke leemten in kennis. 

par 18.4.2 

pur. lfi.4 
par. Ifi.3 
par. IH. 3.2 (energie) 
par. Ifi.5 

H'19 

par. 19.3.6 
par. 19.3 
par 19.5.1 
par. 19.4 
par. 19.4 

par. 19.5 

par. 19.5.2 

Algemeen 

par. IS.3/18.5 
helaas, 
onuitvoerbaar 
aanwezig 
aanwezig 
aanwezig 

Afzonderlijke 
.lumenvalling 
afziindurlijk 
iioeument 

S-3 
S-5/S-16 
S-17 
S-18 
S-I6& S-18 
S-19 
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

AEP 
afgewerkte olie 
ALARA 
AMvB 
AOO 
arbo 
autotherm 
AVI 
AWZI 
AW-1 

AW-2 

AZN (Moerdijk) 

Afval- en Emissiepreventie 
olie die niet meer gebruikt kan worden voor het oorspronkelijke doel 
As Low As Reasonable Achievable (zo laag als redelijkerwijs haalbaar is) 
Algemene Maatregel van Bestuur 
Afval Overleg Orgaan 
arbeidsomstandigheden 
geen exieme warmte behoevend 
Afval Verbrandmgslnstallalie 
Afvalwaterzuiveringsinstallatie 
lozing van gezuiverd hemelwater en procesafvalwater op de Oosterhom-
haven, of (zo spoedig als dit mogelijk is) op de riolering 
lozing van hemelwater, drainagewaler en huishoudelijk afvalwater op de 
ten zuiden van het bedrijf gelegen hoofd watergang 
Afvalverbranding Zuid Nederland (Moerdijk) 

B 
Baga 
basissmeerolie 
bbt 
BEES A 
BEESB 
BG 
biologische 
afbreekbaarheid 
bfldemas 
bohb 
boorgruis 
bootleg 
BRP 
BRZO 
BSB 
but 
BZV 

Bestuit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen 
grondstof voor smeerolie 
best bestaande techniek 
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties A 
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties B 
Bevoegd Gezag 
mate waarin een stof door bacteriën afgebroken kan worden 

verbrandingsresten die neerslaan onderin schoorsteen 
besluit organisch-halogeengehalte brandstoffen 
boorafval; vnl. zand, klei en bodemelementen 
bezinksel van water uil voeding van atmosferische destillatie 
Boorgruis Recycling Plant 
Besluit Risico's Zware Ongevallen 
stichting Bodemsanering op Bedrijfsterreinen 
best uitvoerbare lechiek 
Biologisch Zuurstofverbruik 

C2-arvalstoffen 
C3-arvalstoffen 

CBS 
C-efficiency 
CERTIVA 
chemiestromen 
Claus-installalie 

sterk uitloogbaar vaste anorganische afvalstoffen die niet verwerkbaar zijn 
matig tot slecht uilloogbaar anorganische afvalstoffen die niet verwerkbaar 
zijn. 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Cogeneratie-efficiëntic 
stichting CERTIficatie integrale Verwijdering Afvalstoffen 
afvalstromen afkomstig van chemische industrie 
ontzwavelingsinstallatie waarin d.m.v. verbranding H,S omgezet wordt in 
zuivere zwavel 
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Cmer 
coils 
colloïdaal 
compensatiebeginsel 

contaminant 
copper corrosion lest 
corrosie 
CPR 
CZV 

Commissie voor de milieueffectrapportage 
verwanningsspiralen 
deeltjes groter dan continue fase (10^ tot 10 'm) 
het creëren van nieuwe natuurwaarden die vergelijkbaar zijn mei de bij het 
uitvoeren van een activiteil verloren gaande waarde 
verontreiniging, verontreinigende stof 
test t.b.v. olie-eigenschappen 
aantasting van een metaal door reactie met zijn omgeving 
Commissie Preventie Rampen 
Chemisch Zuurstof Verbruik 

DAF-Installatic 
dB(A) 
debiet 
decantcrcn 
dehalogenisalie 
dcmulsiner 
destillatie 
Doctor test 
ds 
DTO 

Dissotved Air Flotation-zuiveringsinstallatie 
decibel {standaard geluidsnorm op basis van gevoeligheid menselijk oor) 
hel volume vloeistof dat een bepaaide plaats per tijdseenheid passeert 
scheiding van vaste stof uit een vloeistof door centrifuge en persing 
verwijdering van halogenen 
emulsiebreker, scheidt geëmulsifeerd water uit een emulsie 
scheiding op basis van kookpuntverschil 
test t.b.v. olie-eigenschappen 
droge stof 
draaitromme loven 

Eems-Oollardverdrag Nederlands-Duits verdrag over het beheer van het Eems-Dollardesmarium 
warmte vragend 
verordening van de Europese Gemeenschap 
Extraheerbaar Organisch Chloor 
Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland 
EG-richtlijn betreffende toezicht en controle op de overbrenging van 
afvalstoffen binnen, naar en uit de EG. 
Extern VeiligheidsRapport 
scheiding d.m.v. een bindingsmiddel 
warmte leverend 

endolherm 
EG-verordcning 
EOCl 
EPZ 
EVOA 

EVR 
extractie 
exotherm 

ferro 
nimcrende inhibitor 

Ijzer 
anti-corrosiemiddel op basis van coating van leidingwerk 

GAVl 
GCV 
GER 
GFT 
GS 

Geïntegreerde Afvalverwerkingsinstallatie 
Gebruikte Chemicaliën Verpakkingen 
Gross Energy Requirement, bruto energie behoefte 
Groente-, Fruit- en Tuinafval 
Gedeputeerde Staten (provincie Groningen) 
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H 
HB Huidig Bedrijf 
hoogcalorische stromen energierijke (metaalhoudende) afvalstromen 
HTO High Temperature Oxydation 
hydrofining verwijdering van verontreiniging uit olie d.m.v. binding aan waterstof 

IDD 
IKB 
IPO 
Ivb 
ISP-5 

Inwendig Drijvende Dekken 
Integraal KctenBeheer 
Interprovinciaal Overleg 
Inrichtingen- en vcrgunningenbesluil 
Integraal StructuurPlan-5 

K 
KAM 
KMZS 
kookpuntbenzine 
kwelder 
KWS 
kJ 
kW 

Kwaliteit, Arbo en Milieu 
Kwaliteits- en MilieuZorgSysteem 
lichte ohefracties 
buitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt 
Koolwaterstoffen 
kiloJouIe 
kiloWatt 

Uagcalorische slromen energiearme (metaalhoudende) afvalstromen 
LCA LevensCyclusAnalyse 
LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 
Iwr bronvermogen 

M 
MAK's 
MDO 
m.e.r. 
MER 
MERA 
Min. v. LNV 
Min. V. VROM 
mitigerende 

maatregelen 
MJP-GA 
MMA 
MRA 
mud 
MJ 
MW 

Mono Aromatische Koolwaterstoffen 
Mariene Diesel Olie 
milieu effect rapportage (procedure) 
Milieu Effect rappon 
milicu/energie/recycling/afval 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
maatregelen die (negatieve) gevolgen verminderen dan wel opheffen 

Meerjarenplan Gevaarlijk Afval 
Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
Milieu Risico Analyse 
boorspoeling 
megajoule 
megawatt 
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N 
NA 
NAM 
NAO 
N.E.R. 
NKj 
NMP 
N m ' 
non-ferro 
NOVEM 
NR 
NRB 
NVC(G)A 

nul-alternatief 
Nederlandse Aardolie Maatschappij 
Noordelijk Afvaloverleg Orgaan 
Nederlandse Emissie Richtlijnen 
kjeldahl-siikstof 
Nationaal Milieubeleidsplan 
Normaal kubieke meter 
niet ijzer-metalen 
Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu 
North Refinery 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
Nederlandse Vereniging van Verwerkers van Chemische (Gevaarlijke) 
Afvalstoffen 

O B M 
ofr-spec 
off-spec/crude-mix 
olieMatcrmengsels 
oliehoudende stromen 
ONO-slib 
o/w/s/-mengseI 
o/w-systeem 

Oil Based Mud, boorgruis mei olieresten 
ofTspecifications; niet aan specificaties voldoend 
mix van oliën die niel aan specificaties voldoet 
mengsels van diverse oliën en water 
{afval)stromen waarin zich olie bevindt 
slib uit ONO-inslallatie (Ontgiftigen, Neutraliseren en Ontwateren) 
ohe/water-/slib-mengsel 
olie/water-systeem 

PACT 
paddledroger 

PAK's 
papierrejects 
PCB 
PCDD 
PCD F 
POT 
PE 
PEG 
PEC Groningen BV 
PFD 
PKB 
PKB-gebied 
PNEM 
POSW 
PP 
ppb 
pre nash 

PSA 

Powder Activated Carbon Treatment, reiniging m.b.v. actieve kool 
droger waarin stoom door 2 tegengesteld draaiende assen met peddels 
wordt geleid om slib te drogen 
Polycyclisch Aromatische Koolwaterstoffen 
afvalstroom die vrijkomt van papier recycle industrie 
PolyChloorBifenyl 
polyChloorD ibenzoD ioxine 
PolyChloordiFuranen 
PolyChloorTerfenyl 
Polyethyleen 
Product- en Energie Centrale 
Product- en Energiecentrale Groningen bv 
Proces Flow Diagram 
Planologische KemBeslissing 
gebied waarop een Planologische KemBeslissing van toepassing is 
Provinciale Nederlandse Energie Maatschappij 
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems 
PolyPropyIccn 
parts per billion 
onttrekking van vluchtige componenten voor hydrofining d.m.v, 
drukverlaging en evt. verwarming 
Pressure Swing Adsorptie 
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PVC 
PVSA 
pyrolyse 
pyromelallurgisch 

PolyVinylChtoride 
Pressure Vacuüm Swing Adsorptie 
thermische ontleding 
reactie van metalen door verhitting 

Q 
QRA Quantitative Risk Analysis 

rayonslib 
RDF 
rcceiver 
RIVM 
RUN 
runlank 
RWZI 

slib uit waterschapsgebied 
Refuse Derived Fue! (droge brandbare fractie) 
overheadvat van destillatie unit 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Recycling and Utilities North 
opslagtank die direct in verbinding staat met het proces 
RioolWaterZuivcringsInstaiiatic 

SBl 
scrubber 
sellling 
Seveso li-richtlijn 

short path deslillatie 
shredder 
shredderafval 
slibrespiralieproef 
slurry 
smcltslak 
SPD 
spirobassin 
Ster 
STEG-eenheid 
STEG-vermogen 
synthesegas 
SPD 

Standaard Bedrijfs Indeling 
soort condensator/wasser 
ontmenging van vloeistoffen 
EU-richtiijn met als doel de bescherming van mens, milieu en werknemers 
tegen zware ongevallen industriële activiteiten 
destillatie voor fracties met een brandpunt hoger dan 350*^ 
versnipperaar 
auto- en welvaartsafval 
bepaling zuurstofverbruik van micro-organismen in slib 
mengsel van vnl vaste slof en vloeistof 
verglaasde bodemas 
Short Path Destillatie 
soort tank voor slib bij waterzuivering 
Staatscourant 
SToom En Gasturbme 
energetisch vermogen van een STEG-eenheid 
hoge kwaliteit proces-Zproductgas 
Short Path Destillatie 

T E o f T E C 
TET 
TG! 
TJP-A 
toxisch 
Trb 
TTT 
TTV 

Thermo Electron Corporation, moederbedrijf van Thermo Eurolech 
Thermo Euro Tech. Europees moederbedrijf van North Refmery 
Thermisch Grondreinigingslnstallatie 
Tienjarenprogramma Afval 

giftig 
Tractatenblad 
Thermo Tena Tech Inc., bedrijf van TEC 
TweeTrapsVerd amper 
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U 
uitlogen effect dat optreedt als een materiaal in contact wordt gebracht met een 

vloeistof en daarin gedeeltelijk oplost 

VA Voorgenomen Activiteit 
VAl Voorgenomen Activiteit eerste fase 
VA2 Voorgenomen Activiteit eind fase 
VBI voorbehandelingsinslallalie 
venturiwasser gaswasser; natte stofvanger op basis van meestroomprincipe 
visceus stroperig 
vliegas verbrandingsas in (ongezuiverde) rookgassen 
VNCI vereniging Nederlandse chemische industrie 
VOS Vluchtige Organische Sloffen 
VROM Ministerie van Volkshuisvesling, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VVGB Verklaring Van Geen Bedenkingen 

W 
wctland of watergebied van internationale betekenis 
international importance 

WKC Warmte Kracht Centrale 
WKK Warmte Kracht Koppeling 
Wm Wet milieubeheer 
Wvgs Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewater 

z 
ZPG Zuivcringbeheer Provincie Groningen 
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Referentielijst relevante Wet- en regelgeving 

, „j„. • Besluit arbeidsomstandigheden (Stb 1997, 60) 
• Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen. (Stb. 1997, 663) 
• Besluit aanwijzing wegennel vervoer gevaarlijke stoffen (Siert. 1997'; 1431 30 juli 1'997) 
• Besluit emissie-eisen stook installaties Milieubeheer A (BEES-A. Stb 1987, 164) 
• Besluit emissie-eisen stookinslallaties Milieubeheer B (BEES-B, Stb. 1990,197) 

•• Besluit geluidhinder spoorwegen (Slb. 1987. 122) • ••• •" •••' ^^^-^'''^ 
• Besluit LuchtemissiesAfvalverbranding (Slb. 1993,36) •Tr. .:? 1^ •̂; -• vy 
• Besluit-m.e.r. (Stb. 1994. 540) 
• Besluit organisch-halogecngehalte van brandstoffen (Slb. 1989,58) • .- • i •• '' 
• Bestuil risico's zware ongevallen (BRZO, KB 15 september 1988, Stb. 432)n'i: i- . , . . i.> 
• Besluit stortverbod afvalstoffen. (Slb 1997,665). 1 * . . : 
• Besiuil zwavelgehalte brandstoffen (Stb. 1974. 549) 
• Binnenvaartpohtiereglemcnt (Stb. 1983, 682) 
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• Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Stb. 1995, 567) 
• Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet 
Milieubeheer. 29 februari 1996, nr. MBG 96006131, Slcr.44. 
• CPR-15 betreffende opslagplaatsen voor de opslag van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld als 

gevaarlijke stoffen (mei inbegrip van verfproduclcn) bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke afvalstoffen 
in emballage. 

• Eeins-Dollard Milieuprotocol (Trb. 1996, 258) 
• Eems-Dollard Verdrag (Trb, 1960, 69) 
• Gedoogbeschikking North Rcfinery; uitgegeven door de Provincie Groningen. 

Besluii van 4 november 1997, verzonden 6 november 97/15.338/45/A.18.RMT 
• Habitatrichlhjn (richtUjn 92/43 EEG, Pb L 206/7 1992) 
• Inrichtingen- en verg unn in genbes luit milieubeheer (Sib. 1993, 50) 
• Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) 
• Loodsplichtbesluit (Stb. 1988. 397/Stb. 1995, 395) 
• Naniurbeschermingswel (Stb. 1967, 572) 
• Nederlandse l;mis5ierichtlijn (NER, losbladige uitgave Stafbureau NER, RIVM) 
• Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB, InfoMil Den Haag, 

publicatie najaar 1997) 
• Ontwerp-regeling houdende voorschriften voor het scheiden en gescheiden houden van gevaariijke 
afvalstoffen door inrichtingen waar gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, 

verwerkt, verbrand of op of in de bodem worden gebracht (regeling scheiden en gescheiden houden van 
gevaarlijke afvalstoffen) 
• Ontwerp-regeling houdende voorschriften Ier voorkoming van emissies veroorzaakt door inrichtingen 
waar gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand (Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen) 
• PKB Waddenzee Deel 1 Vm 4 
• Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer (Siert. 1995, 250) 
• Richtlijn betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen (Richtlijn van de Raad van de EU van 
16 december 1994, Pb 1994, L 365/34) 
• Scheepvaartreglement Eemsmonding (Stb. 1989, 237) 
• Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352} 
' Seveso-richtlijn (Richtlijn 96/82/EG PbEG L 10) 
• Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374) 
• Wel geluidhinder (Stb. 1979, 99) 
• Wet milieubeheer (Stb. 1992, 551) 
• Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1969, 536) 
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 1995, 525) 
•Woningwet (Stb. 1992,548) 
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