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TOEKOMSTIGE SITUATIE 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

Samenvatting 

Mercuria Terminals Flusing B.Y. (verder Mercuria) vraagt een revisievergunning aan in het kader 

van de Wet milieubeheer voor haar inrichting aan de Europaweg Zuid te Vlissingen-Oost. 

Mercuria is een bedrijf waar als primaire bedrijfsactiviteit vloeibare (aard)olieproducten 

worden op- en overgeslagen. Een voorbeeld hiervan is diesel / gasolie. Deze vloeistoffen 

betreffen klasse 3 (vlampunt tussen 55 en 100°C) en 4 (vlampunt > 100°C) vloeistoffen in de 

categorieen food- en non-food. 

De overslag van product vindt plaats van en naar schepen. Hiertoe worden twee steigers 

gebruikt, de Thermphos steiger en de Invista steiger. Deze steigers behoren niet tot de 

inrichting van Mercuria. Er is geen sprake van overslag naar tankauto's of per spoor. 

Voor de overslag van product van een tank van Mercuria naar een schip wordt gebruik 

gemaakt van de pompen van Mercuria. Deze pompen zijn opgesteld op speciale 

pompplaatsen. Naast stationaire opslag worden tevens verschillende producten met elkaar 

gemengd (blenden) of wordt er bij een reeds opgeslagen product enkele specifieke 

productverbeteraars toegevoegd (additiveren). Vanuit de controlekamer wordt toegezien op 

de operationele handelingen van de terminal. Daamaast worden nog onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 

Op haar vestiging heeft Mercuria momenteel twee bestaande opslagtanks in gebruik. 

Deze zogenaamde cup-tanks hebben een inhoud van ca. 32.000 m'. Ten opzichte van de 

vergunde situatie (vergunning Wm d.d. 6 december 2001 met kenmerk 0111601) wi! 

Mercuria haar opslagcapaciteit vergroten door het bijplaatsen van enkele opslagtanks met 

een capaciteit van 354.000 m'. De totale opslagcapaciteit komt daarbij neer op 418.000 m'. 

De vigerende vergunning is afgegeven voor het op- en overslaan van K1-, K2- en K3-

producten. Mercuria vraagt met onderhavige aanvraag vergunning voor het opslaan van 

klasse 3 en 4 producten. 

GEFASEERDE UITBREIDING De uitbreiding zal plaatsvinden in twee fasen. Fase 1 houdt een uitbreiding in van vijf 

opslagtanks a 32.000 m', wat neerkomt op een uitbreiding van 160.000 m'. In fase 2 worden 

vier tanks a 32.000 m' geplaatst en vier tanks a 16.500 m', wat neerkomt op een uitbreiding 

van 194.000 m'. 

M.E.R.-PROCEDURE Door deze opslagcapaciteit is Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland Bevoegd 

TANKS EN TANKPUTTEN 

Gezag voor de inrichting. Aangezien de uitbreiding aan opslagcapaciteit meer dan 200.000 ton 

bedraagt is als onderdeel van de vergunningaanvraag tevens een m.e.r.-procedure doorlopen. 

In de milieueffectrapportage (MER) zijn de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en 

verschillende altematieven in beeld gebracht. 

De nieuwe opslagtanks zijn stalen lage druktanks van 25 mbar. Ten behoeve van de 

veiJigheid en het beperken van luchtemissies worden deze tanks voorzien van 

druk/vacufun kleppen. AIle tanks worden geplaatst in een tankput die bij een eventueel 

falen van een tank of installatie de opgeslagen producten kan opvangen. 
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De bestaande tanks zijn cup-tanks waarbij de opvangcapaciteit wordt gerealiseerd door de 

betonnen buitenwand. 

KOPPELING MET Voor de gewenste uitbreiding is tevens een bouwvergunning noodzakelijk. 

BOUWVERGUNNING De bouwvergunning wordt separaat aangevraagd bij de gemeente Vlissingen. 

BODEM EN GRONDWATER Ter bescherming van de bodem wordt onder de nieuwe tanks een Iekdetectiesysteem 

aangebracht. De bestaande cup-tanks hebben een onderheide betonplaat met betonwand als 

product opvangmogelijkheid. De bodem van de tankputten wordt afgewerkt met een 

vloeistofkerende laag. Het maatregel- en voorzieningenpakket dat ter plaatse van 

bodembedreigende activiteiten aanwezig is leidt ertoe dat een verwaarloosbaar bodemrisico 

wordt gerealiseerd. 

LUCHT EN GEUR 

GELUID EN TRllLiNGEN 

WATER EN AFVAlWATER 

VEILIGHEID 

De emissie van dampen bij het op- en overslaan van klasse 3 en 4 producten zijn door de 

lage dampspanning verwaarloosbaar. Om de emissies van luchtverontreinigende stoffen en 

geur tot een minimum te beperken heeft Mercuria ervoor gekozen om de tanks uit te voren 

als lage druktanks die voorzien worden van druk/vacuUm kleppen. Ten aanzien van 

stikstofoxide en fijnstof zijn Iuchtverspreidingsberekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 

voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden in de Wet milieubeheer 

(luchtkwaliteitseisen). 

De inrichting maakt onderdeel uit van een geluidgezoneerd industrieterrein. Er is een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidemissie vanwege de 

activiteiten binnen de voor de betreffende kavel gebudgetteerde geluidemissies in het 

zonemodel passen. De bedrijfsactiviteiten en installaties binnen de inrichting leiden niet tot 

trillingen in de omgeving. 

Leidingwater wordt gebruikt ten behoeve van sanitaire voorzieningen en voor het reinigen 

van tanks. Potentieel verontreinigd hemelwater wordt via een tweetal olieafscheiders 

geloosd op de Buitenhaven en onverdacht hemelwater zal in de bodem infiltreren. In geval 

van calamiteiten kan leidingwater en oppervlaktewater worden gebruikt als koeling uf als 

bluswater. Dit water zal via de olieafscheiders op de Sloehaven worden geloosd. 

Reinigingswater dat vrijkomt bij de reiniging van tanks zal naar erkende verwerkers 

worden afgevoerd. Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via Industrial Park 

Vlissingen. 

Mercuria vaH onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen. 

Hierdoor heeft Mercuria de verplichting tot het opzetten van een veiligheidsbeheerssysteem 

en een Veiligheidsrapport. De opslag van productverbeteraars/additieven valt binnen de 

reikwijdte van de PGS1S richtlijn en de opslag van product in de tanks valt binnen de 

reikwijdte van de PGS29. 

ARCADIS Is 



1.1 

1.2 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILlEU8EHEERI 

HOOFDSTUK 

Basisgegevens en 
algemene informatie 

GEGEVENS AANVRAGER EN BEVOEGD GEZAG 

Gegevens inrichting 
Naam van het bedrijf: 

Locatie MTF 3: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Tel: 

Fax: 

Contactpersoon: 

Bevoegd Gezag 

Mercuria Terminals Flushing B.V. 

KvK nummer 22023778 

Zie bijlage 3 voor het uittreksel van de KvK. 

Europaweg Zuid 

Haven 9890 (voormalig Hoechst-terrein) 

Vlissingen-Oost (Ritthem) 

Oosterhavenweg 14 

4382 NL Vlissingen 

Postbus 313 

4380 AH Vlissingen 

+31(0)118 - 492820 

+31(0)118 - 492829 

de heer F. Schreurs (fschreurs@mercuria.com) 

Het Bevoegd Gezag voor de vergunningprocedure in het kader van de Wet milieubeheer is: 

Naam: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Contactpersoon: 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland 

Het Groene Woud 1 

Postbus 165 

4330 AD Middelburg 

de heer H. Verbruggen (beleidsmedewerker Bedrijven) 

Het bevoegd gezag voor de bouwvergunning zijn Burgemeester en wethouders van de 

Gemeente Vlissingen. 

AARDVAN DEA EllEN 

De activiteiten binnen de inrichting valIen onder diverse categorieen van bijlage 1 van het 

Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (!VB). De inrichting valt in hoofdzaak 

onder categorie 5.3 lid a. 
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IVB CATEGORIE S.3.A 

1.3 

1.4 

VERGUNNINGAANVRAA G WET M,LlEuBEHEER l 

Deze categorie luidt als voIgt: 

'een inrichting voor het opslaan of overslaan van aardolie of koolwaterstoffen in vloeibare toestand 

met een capaciteit voor de opslag van deze stoffen of producten van 100.000 m' of meer' 

Aangezien de totale opslagcapaciteit na uitbreiding 418.000 m' bedraagt, valt Mercuria 

onder deze IVB-categorie. 

. WERKTlJDEN 

Mercuria is 365 dagen per jaar en 24 uur per dag bereikbaar voor het aankomen van 

zeeschepen en binnenvaartschepen. 

VERGUNNINGSSITUATlE EN TYPE VERGUNNING 

Voor de inrichting is 6 december 2001 een revisievergunning in het kader van de 

Wet milieubeheer verleend onder kenmerk 0111601. Deze vergunning heeft betrekking op 

het op- en overslaan van Kl-, K2- en K3-producten in een tweetal tanks. 

REVISIEVERGUNNING VOOR De onderhavige aanvraag betreft een aanvraag om een vergunning voor het wijzigen van de 

ONBEPAALDE TlJD inrichting of het wijzigen van de werking ervan, mede strekkende tot vervanging van eerder 

verleende vergunningen vom de inrichting of onderdelen daarvan (Wm, art. 8.4). 

5 JAAR TERMUN VOOR 

INGEBRUIKNAME GEHELE 

TERMINAL 

BOUW- EN 

SLOOPVERGUNNING 

GEEN WVO-VERGUNNING 

NOODZAKELlJK 

1.5 

De vergunning wordt gevraagd voor onbepaalde tijd. 

Er wordt tevens gevraagd om een langere termijn dan drie jaar te vergunnen, zoals bedoeld 

in art. 8.18 lid 2 van de Wm. Voor het realiseren en in gebruik nemen van de tanks uit fase 2 

wordt een termijn van vijf jaar gevraagd. 

Voor het bouwen van de tanks, leidingen en toebehmen is tevens een bouwvergunning 

vereist. De aanvraag voor de bouwvergunning wordt separaat ingediend. Voor het slop en 

van de aanwezige loads op hct tcrrcin is op 30 maart 2009 een sloopvergunning verleend 

onder kenmerk 09-105. 

Na overleg met Rijkswaterstaat Zeeland blijkt dat va or de aangevraagde activiteiten geen 

vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) nodig is. 

Er zal een melding worden gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit afd. 1.2. 

Rijkswaterstaat Zeeland kan op basis van de melding besluiten een maatwerkvoorschrift op 

te stellen. 

OVERIGE REGELGEVING 

Besluit milieueffectrapportage 1994 
De geplande uitbreiding aan opslagcapaciteit bedraagt ca. 354.000 m'. 

In het Besluit milieueffectrapportage 1994 (verder besluit m.e.r.) is aangegeven voor welke 

activiteiten een rnilieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden en voor welke 

activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. 

M.E.R.-PLICHT BU > 200.000 Over de opslag van vloeibare aardolieproducten is in het besluit m.e.r. aangegeven dat een 

TON m.e.r.-plicht geldt bij de uitbreiding van een inrichting bestemd vom de opslag van 

aardolieproducten, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met 

een opslagcapaciteit van 200.000 ton of meer. 

Als onderdeel van de procedure voor Wm-vergunning is een milieueffectrapportage 

opgesteld. 
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OPSLAG VERPAKTE 

GEVAARLlJKE STOFFEN 

OPSLAG VLOEIBARE 

AARDOLIEPRODUCTEN IN 

VERTICALE CILINDRISCHE 

TANKS 

DIAMETER TANK > 8M 

VERWAARLOOSBAAR 

BODEMRISICO 

OPSLAG >25.000 TON 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MlliEUBEHEERI 

PGS 
De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) richtlijnen kunnen als deskundigenadvies 

worden gebruikt bij vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer en bij arbeids-, 

transport- en brandveiligheid. Voor verschillende stoffen en opslagtypen zijn specifieke PGS 

richtlijnen opgesteld. 

In de PGS 15 zijn onder andere voorschriften opgenomen ten aanzien van de opslag en 

behandeling van verpakte gevaarlijke stoffen. Op het MTF3 terrein zal een 

opslagvoorziening worden ingericht voor de opslag van (gevaarlijke) hulpstoffen en 

additieven. 

De opslag van brandbare vloeistoffen in verticale atmosferische cilindrische tanks va It onder 

de werkingssfeer van de PGS 29. De voorschriften uit de PGS 29 zijn als uitgangspunt 

gehanteerd bij het ontwerp van de terminal . 

In hoofdstuk 13 van deze aanvraag is nader ingegaan op de opslag van stoffen en het aspect 

exteme veiligheid. 

NRB 
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) is 

ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB 

kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen 

inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met be trekking tot een optimale 

bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. 

V oor de bodembescherming van grootschalige opslagtanks met een diameter groter dan 

8 meter is een specifieke richtlijn opgesteld; 'Richtlijn bodembescherming atmosferische 

bovengrondse opslagtanks', de zogenoemde Bobo-richtlijn. De richtlijn maakt deel uit van 

de NRB. De bodemrisicochecklist bestaat uit een scoretabel en een beslissingsschema, aan de 

hand waarvan een indica tie van het bodemrisico kan worden verkregen. 

In hoofdstuk 5 zijn bodembedreigende activiteiten beschreven en is aangegeven dat een 

maatregelen- en voorzieningenpakket wordt gekozen waarmee een verwaarloosbaar 

bodemrisico wordt realiseert. 

Brzo 199 

Het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo '99) stelt eisen aan het veiligheidsbeleid van 

bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Het Brzo '99 heeft tot doel om 

het risico van grote ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te 

maken. 

In de bijlage van het Brzo '99 zijn stoffen en preparaten opgenomen waarbij tevens 

drempelwaarden zijn genoemd. De hoge drempelwaarde voor de opslag van 

aardolieproducten bedraagt 25.000 ton. Aangezien de opslagcapaciteit van Mercuria meer 

dan 25.000 ton bedraagt, is het Brzo '99 van toepassing. In hoofdstuk 13 is hier nader op 

ingegaan. 

BEVI 

Met het Besluit Exteme Veiligheid Inrichtingen (BEVI) zijn de risiconormen voor exteme 

veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het 

besluit heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum 

beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het BEVr legt 

veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 

bedrijfsterrein. 

Door middel van het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is nagegaan of 

voldaan wordt aan de risiconormen van het BEVr. 
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ONDER DE IPPC-RICHTLlJN 

'TYPE C' BEDRIJF 
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De QRA is als bijlage bij de MER gevoegd. Uit de QRA blijkt dat binnen de berekende PRI0" 

contouren geen kwetsbare objecten liggen. Om deze reden wordt voldaan aan de norm voor 

het plaatsgebonden risico. 

De bepaling van het groepsrisico is niet uitgevoerd aangezien de personendichtheid in het 

invloedsgebied < 5 personen per hectare is. 

IPPC 
Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen 

voldoen aan de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) richtlijn. 

De IPPC richtlijn heeft als doel de gemtegreerde preventie en, wanneer dat niet mogelijk is, 

beperking van verontreinigingen te bereiken. 

De activiteiten die bij Mercuria worden uitgevoerd en de aanwezige installaties vallen niet 

onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn genoemde categorieen. Er is namelijk 

geen sprake van: energie-industrie, productie en verwerking van metalen, minerale 

industrie, chemische industrie en/ of afvalbeheer. De activiteiten van Mercuria vallen ook 

niet onder de 'overige activiteiten' zoals genoemd in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. 

Adivifeifenbesluif 

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht geworden voor de meeste bedrijven in 

Nederland. Bedrijven worden onderverdeeld in niet-meldingsplichtige bedrijven (type A), 

meldingsplichtige bedrijven (type B) en vergunningsplichtige bedrijven (type C). 

De uitzonderingen voor het Activiteitenbesluit zijn de bedrijven die onder de Europese 

milieuregelgeving vaIlen, de zogeheten IPPC-bedrijven. Mercuria wardt aangeduid als type 

C bedrijf. Oit houdt in dat naast enkele specifieke onderwerpen uit het Activiteitenbesluit de 

vergunningplicht nog steeds blijft gelden. 

De lozing van afvloeiend hemelwater valt binnen de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. 

ADNRlADN 

ADNR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag over het internationaal 

vervoer van gevaarlijke goederen over de Rijn: "Accord Europeen relatif au Transport 

International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin". 

Vanaf 2009 geldt het ADN voor grensoverschrijdend watertransport van gevaarlijke stoffen 

op overige binnenwateren en dit is gebaseerd op het ADNR. Inhoudelijk komen ADNR en 

ADN min of meer overeen. Per 1 juli 2011 moeten aIle ED lidstaten het ADN toepassen op 

zowel nationaal als internationaal vervoer. 

Mercuria voldoet aan de eisen die hierin zijn genoemd. Indien Mercuria installaties van 

derden gebruikt en deze aangepast dienen te worden, zal dit privaatrechtelijk worden 

geregeld. 

ISPS 
In december 2002 is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de International 

Ship Port Security Code (ISPS Code) vastgesteld. De ISPS is een internationaal voorschrift 

dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen tegen 

terroristische aanslagen. De ISPS code is verplicht voar alle schepen op internationale reizen 

met meer dan 500 CT. De schepen en de bedrijven in de haven die in contact komen met de 

schepen moeten aan de ISPS code voldoen. 

Mercuria heeft hiertoe onder andere een veiligheidsplan opgesteld waarin maatregelen zijn 

beschreven die men ten tijde van dreiging moet nemen. Daarnaast is Mercuria gelegen op 

een afgesloten industrieterrein dat alleen door mid del van een security check van een 

beveiligingsdienst kan worden bereikt. 
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Onderstaand is aangegeven welke veiligheidsniveaus bestaan: 

• Security level 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, 

beschermende veiligheidsmaatregelen. 

• Security level 2: het gedurende een bepaaJde tijd handhaven van bijkomende 

beschermende veiligheidsmaatrege.ien. Dit door een verhoogd risico op ee.n 

veiligheidsincident. 

• Security level 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale 

beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als ee.n veiligheidsincident waarschijnlijk of 

ophande.n is (hoewel het pl'ecieze doe I m isschien niet kan worden vastgesteld). 

In de standaard bedrijissituahe wordt voldaan aan veiligheidsnjveau 1. 

1.6 ________ "",-",===,-,,=-=~=IK=KE=· =U=N=G=EN"". 

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen bekend bij Mercuria die vaninvloed kunne.n zijn 

voor de beslissing op de vergwmingaanvraag. 
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2.1 

Tabel2.1 

Tankconfiguratie na uitbreiding 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MlliEUBEHEER I 

HOOFDSTUK 

Bed rijfsactiviteiten 

VlTEITEN 

Afmetingen en capadtelten 
De core business van Mercuria is op- en overslag van aardolieproducten en overige 

vloeibare food en non-food producten. De opslag vindt plaats in bovengrondse opslagtanks. 

De tanks, leidingen en overige installaties zijn weergegeven op de inrichtingstekening, zie 

bijlage 1. 

In Tabel2.1 is de configuratie van de uitbreiding weergegeven. 

Inhoud Diameter Wand hoogte 
Tanknummer 

[m'] [m] 1m] 
Opmerking 

Tankput 5 

401 32.000 39,5 25 Bestaande cup-tank 

402 32.000 39,5 25 Bestaande cup-tank 

501 16.500 29 25 Fase 2 uitbreiding 

502 16.500 29 25 Fase 2 uitbreiding 

Tankput 6 

601 32.000 40 25 Fase 2 uitbreiding 

602 16.500 29 25 Fase 2 uitbrelding 

603 32.000 40 25 Fase 2 uitbrelding 

604 16.500 29 25 Fase 2 uitbreiding 

605 32.000 40 25 Fase 2 uitbreiding 

606 32.000 40 25 Fase 2 uitbreiding 

607 32.000 40 25 Fase 1 uitbreiding 

608 32.000 40 25 Fase 1 uitbrelding 

609 32.000 40 25 Fase 1 uitbreiding 

610 32.000 40 25 Fase 1 uitbreiding 

611 32.000 40 25 Fase 1 uitbreiding 

Totaal 418.000 

Vulhoogte vs. bouwhoogte 
De cilindrische wandhoogte van de tanks bedraagt 25 m. De dome heeft een hoogte van ca. 

8 m. De hoogte van de terp bedraagt ca. 80 cm. De maximale vullingsgraad bedraagt 97%. 
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Afbeelding 2.1 

Schematische weergave 

opbouw van de tank 

~ BESTAANDE CUP-TANKS 

NIEUWE OPSLAGTANKS 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER I 

In Afbeelding 2.1 is een schematische weergave van de opslagtank opgenomen . 

................... , .. -..... ~. " . , ............ ~, ........ . 

Dome 

95% 97% HA T THHA 

Cilindrische wandhoogte 

Fund"ring of left> Terp 

Met behulp van een niveau meetsysteem wordt er een 'hoog-niveau-alarm' gegeven bij een 

vullingsgraad van 95% en een 'hoog-hoog-niveau-alarm' bij een vullingsgraad van 97%. 

Tankuitvoering 
De bestaande opslagtanks zijn uitgevoerd als cup-tanks en hebben een inhoud van ca. 32.000 m' 

per tank. De tanks zijn opgebouwd uit een stalen binnenvat met daarornheen een betonnen 

buitenwand. Tussen het stalen binnenvat en de betonnen buitenwand bevindt zich een 

tussenruimte voor opvang van product in geval van een calamiteit. 

De nieuwe tanks worden uitgevoerd als stalen tanks met vast dak. Het worden lage 

druktanks van 25 mbar die voorzien worden van pv-kleppen (druk / vacuiim). 

Daamaast worden de tanks voorzien van bliksembeveiliging volgens NEN 1014. Er worden 

twee dakmangaten van minirnaal 0 600mm in het dak geplaatst en 2 mangaten van 

minimaal 0 600mm tegenover elkaar in de wand geplaatst. Door het aanbrengen van een 

verdieping in de tankbodem is het mogelijk om restanten en/ of water te drainen (cone 

down met sump). De tanks worden door middel van loopbruggen met elkaar verbonden. 

De opvangcapaciteit in geval van calamiteiten wordt gerealiseerd door de tanks in twee 

tankputten te plaatsen. 

De tanks worden verder voorzien van een aantal veiligheidsvoorzieningen: 

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN • Onafhankelijke overvulbeveiliging. 

OPPERVLAKTES 

• Niveaumeting. 

• Temperatuurmeting. 

• Lekdetectie. 

• Druk/vacuiim kleppen. 

Tankput 
De tanks worden in twee afzonderlijke tankputten geplaatst. De tankputbodems worden 

uitgevoerd als een vloeistofkerende voorziening. Om de beide tankputten (tankput 5 en 6) 

wordt een kerende omwalling geplaatst. De hoogte van de omwalling van tankput 5 

bedraagt minimaa13,05 m en de hoogte voor de omwalling van tankput 6 bedraagt 

minimaa13,35 m. 

De oppervlakte van tankput 5 bedraagt ca. 10.980 m2 en de oppervlakte van tankput 6 

bedraagt ca. 32.360 m2
• Deze oppervlaktes zijn inc1usief de oppervlaktes van de aanwezige 

tanks. 
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PRODUCTCONTROLE 

DIRECTE OVERSLAG VAN 

SCHIP NAAR SCHIP 

STELSELMATIG GROTERE 

HOEVEELHEDEN 

SAMENVOEGEN 

KLEINE HOEVEELHEDEN 

PRODUCTVERBETERAARS 

CONTROLERUIMTE 

Om de opslagactiviteiten in goede banen te leiden, worden ondersteunende bedrijfsactiviteiten 

uitgevoerd. De ondersteunende bedrijfsactiviteiten zijn in deze paragraaf beschreven. 

Monstername 
Voordat het product wordt geladen of gelost wordt er een monster genomen en 

geanalyseerd. De analyses worden uitgevoerd door derden. 

Boord-boord-overslag 
Naast op- en overslag vinden bij Mercuria op beperkte schaal boord-boord-activiteiten plaats. 

Hieronder wordt verstaan dat vanuit het ene schip product direct wordt overgepompt naar een 

ander schip. Hierbij is geen sprake van tussentijdse opslag van product bij Mercuria. 

Bij boord-boord-overslag zijn beide schepen bij Mercuria aangemeerd. Er vinden enkel boord

boord-activiteiten plaats met producten die Mercuria conform haar vergunning mag opslaan. 

De overslag gebeurd onder verantwoordelijkheid van Mercuria. 

De schepen waarmee dit gebeurd zijn zowel zeeschepen als lichters (zeeschip ~ lichter, lichter ~ 

lichter en zeeschip ~ zeeschip). Deze activiteit kan aan beide steigers plaatsvinden. 

Blenden 
Door het samenvoegen van aardolieproducten van verschillende kwaliteiten kan een 

product worden verkregen dat voldoet aan de specifieke kwaliteitseisen van de klant. 

Dit samenvoegen wordt ook weI blenden genoemd. Het blenden gebeurt meestal door het 

samenvoegen van twee producten in een tank. Eventueel blenden gebeurt rechtstreeks 

vanaf het schip of vanuit de ene tank naar een andere tank. Om een zo goed mogelijke 

menging te krijgen kan gebruik worden gemaakt van (een) statisch menger(s) of van jet 

nozzles. Blenden vindt enkel plaats met klasse 3 of 4 vloeistoffen. 

Additiveren 
Bij de opgeslagen producten kunnen productverbeteraars (additieven) worden bijgemengd, 

het zogenaamde additiveren. Hierdoor kan de kwaliteit, gericht op specifieke 

eigenschappen, van het product worden verbeterd. 

Bij additiveren wordt vanuit mC's of vanuit een tankauto additief in kleine hoeveelheden 

(maximale verhouding van 1:1000) toegevoegd aan het product. Dit gebeurt tijdens het 

verpompen (o.a. rondpompen) van het product. Het toevoegen van deze 

'productverbeteraars' is afhankelijk van de wensen van de klant. 

Additiveren is niet hetzelfde als blenden. Additiveren is het toevoegen van specifieke kleine 

hoeveelheden product. Bij het blenden worden vloeistoffen vanuit een aangemeerd schip 

stelselmatig in grote hoeveelheden bij de opgeslagen producten gepompt of van tank naar 

tank overgepompt. 

De opslag van additieven is beschreven in hoofdstuk 13. 

Reparatie en onderhoud 
Ten behoeve van een goed functionerend op- en overslagsysteem vinden reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden plaats. Op het terrein is een onderhoudswerkplaats aanwezig 

van waaruit kleinere werkzaamheden kunnen plaatsvinden. 

Controle en toezicht 
Op het terrein is een controleruimte ingericht van waaruit de operations van de terminal 

plaatsvinden. 
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BEWAKING 

TOEZICHT 

2.3 

Afbeelding 2.2 

Locatie bestaande steigers 

Blauw: MTF3 tankputten 

PRODUCTLEIDINGEN 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

Daamaast is er of bij Deltius videobewaking van het Mercuria terrein, of vanaf de locatie 

Oosterhavenweg 14 (MTF1). Bij deze bewaking wordt toegezien op product temperatuur, 

niveau en brandalarm. 

Tijdens operationele handelingen, zoals verla ding en blenden, is er continu toezicht 

aanwezig van minimaa12 operators. 

LNSTAlLATIES E VOORZIENINGEN 

Stelgers 
Aan- en afvoer van producten vindt plaats met behulp van zeeschepen en 

binnenvaartschepen. Ret beladen en lossen van de schepen vindt plaats op twee speciaal 

daartoe ingerichte reeds bestaande laad-/lossteigers vanwaar product aan- en 

afvoerleidingen naar de opslagtanks lopen, zie Afbeelding 2.2. Schepen worden met behulp 

van een laadarm geladen en gelost. Mercuria heeft contractueel vastgelegd gebruik te 

kunnen maken van de Thermphos steiger en de Invista steiger. 

De beide steigers zijn geen eigendom van Mercuria en vallen buiten de inrichting en 

daarmee ook buiten onderhavige vergunningaanvraag. 

I'roductleidingen 
Vanaf de Thermphos steiger en de Invista steiger lopen productleidingen naar de 

pompplaatsen. De productleidingen zijn aileen tijdens het overpompen van product gevuld. 

DaCima worden ze met perslucht leeggedrukt. 
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De nieuwe productleidingen worden enkelwandig uitgevoerd en worden allen 

bovengronds aangelegd of in leidingducts onder de weg gepJaatst. 

Productpompen 
Bij overslag van tank naar tank of van een tank naar schip worden de pompen van Mercuria 

gebruikt. De pompen zjjn opgesteld in speciaaJ daartoe ingerich te pompplaatsen. Ret debiet 

bedraagt 500 tot 2.000 m' per uur. 
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3.1 

Afbeeldlng 3.3 

Industrieterrein Vlissingen Oost 

met omgeving 

VERGUNN INGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

HOOFDSTUK 

Ligging 

INDUSTRIETERREIN VUSSINGEN 00 T 

Ret terrein waarop de uitbreiding is gepland is een opgespoten industrieterrein. 

In Afbeelding 3.3 is een overzicht van de omgeving weergegeven. De locatie waar in de 

uitbreiding zal plaatsvinden, is in eigendom van Mercuria. 
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Afbeelding 3.4 

Locatie MTF3 (blauw 

omkaderd) met directe 

omgevrng 

3.2 

BUURBEDRIJVEN 

NABIJGELEGEN 

NATUURGEBIEDEN 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER I 

In Afbeelding 3.4 is de locatie Vlissingen-Oost weergegeven met een indruk van de directe 

omgeving. 

Kadastrale ligging 
Ret terrein van de inrichting is kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie M, 

nummers 990, 1305 (ged) en 1368 (ged). In bijlage 2 is de kadastrale tekening van het gebied 

opgenomen. 

Oppervlalcte 
De oppervlakte van de inrichting bedraagt ca. 5,18 ha. 

Bestemmingsplan 
Volgens het vigerende bestemmingsplan Industrieterrein Vlissingen Oost van de gemeente 

Vlissingen heeft de locatie de bestemming "zeehaven- en industrieterrein". De geplande 

uitbreiding past binnen het huidige bestemmingsplan. 

OMGEVING 

Mercuria is gelegen op Industrieterrein Vlissingen Oost. Ten zuidwesten van de inrichting is 

chemieconcern Invista gelegen. Ten noorden is het bedrijf BIOX B.V. gelegen en ten oosten 

Thermphos. 

Onderstaand is de ligging van de inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden en ten 

opzichte van de ecologische hoofdstructuur beschreven. De effecten van Mercuria op 

natuurgebieden is onderzocht. De resuItaten van dit onderzoek zijn als bijlage bij de 

milieueffectrapportage gevoegd. 
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Afbeelding 3.5 

Natura 2000-gebied 

Westerschelde & Saeftinghe 

(geel) 

Bran: website Min.LNV 

Afbeelding 3.6 

Ligging van de Ecologische 

Hoofdstructuur ten opzichte 

van Mercuria . 

Bran: Geoweb Provincie 

Zeeland 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MlliEUBEHEER I 

Natura-2000 
De locatie MTF3ligt op ongeveer 350 meter van het Natura 2000-gebied Westerschelde & 

Saeftinghe. Er is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van de voorgenomen activiteit 

op dit Natura 2000-gebied. 

In Afbeelding 3.5 is de ligging van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe 

(geel omlijnd) weergegeven ten opzichte van Mercuria. 

Ecologische hoofdstructuur 
In Afbeelding 3.6 staat de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS) 

weergegeven. Hierin is te zien dat de inrichting van Mercuria buiten de EHS ligt. 

De dichtstbijzijnde EHS is De Kaloot en ligt op ongeveer 350 m afstand van de inrichting. 

Topogra~ ondQrgrond 
Cop)'1'i;Jhllt.) TOp~rilrl!oLtUI OIenw Kada1l.ler E.,,-n..,n 

Natuurgebiedsplan: 
_ Bestaande natuur en bosgebied, In alpndom 

bI) temln bel\erende organlsatle 01 partleuller 
natuurbeheerder 

_ Bosta.nde natuur, In beheer bl) een te"";n 
behar.nde OJlI8nlsaUe 

_ Best •• nde nawur, met aan!<oop Hlel 

_ ee.l .. 0<10 lIol1uut In olgondom!somllovt,11e1d 
_ Beheersgebied 

c:J Nieuwe nawur 

Volgens de Spelregels EHS hoeft er alleen getoetst te worden bij ingrepen in de EHS 

(Ministerie van LNV, 2007). Aangezien de inrichting ver buiten de EHS ligt, hoeft er geen 

toetsing plaats te vinden aan de effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken. 
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Afbeeldlng 3.7 _ 

De locaties van Mercuria in 

Vlissingen 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

Mercuria Terminals Flushing B.V. heeft naast de locatie te Vlissingen-Oost (MTF3) nog twee 

locaties in werking ten behoeve van de op- en overslag van vloeibare aardolieproducten. 

In onderstaande afbeelding zijn deze locaties ten opzichte van elkaar weergegeven. 

M 1 

De locaties Oosterhavenweg 14 (MTFl) en Westerhavenweg 6 (MTF2) worden beschouwd 

als een inrichting. Deze locaties opereren onder haar eigen Wm- en Wvo-vergunning. 
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Milieuzorg 

Terminal managementsysteem 
Binnen de inrichting is een Terminal Management Systeem (TMS) operationeel. Hierin zijn 

aIle procedures en werkinstructies met betrekking tot kwaliteit en veiligheid opgenomen 

overeenkomstig het Brzo'99. In het TMS zijn tevens milieuaspecten gemtegreerd, echter niet 

volgens ISO 14001. WeI is Mercuria ISO 9001 gecertificeerd. 

Milieujaarverslag 
Een milieujaarverslag (MJV) is e.;n verslag over de milieuprestaties van bedrijven over het 

afgelopen jaar. Mercuria stelt geen milieujaarverslagen O?~. 

Meerjarenafspraken energie~fficiency 
De meerjarenafspraken (MJA's) zijn afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven om 

zuiniger om te gaan met energie. 

Mercuria heeft de MJA ook ondertekend en committeert zichzelf daarmee onder andere tot: 

• opstellen en uitvoeren energie-efficiencyplan (EEP); 

• invoeren van energiezorg; 

• uitvoeren zekere rendabele besparingsmaatregelen die zijn aangedragen in het EEP; 

• jaarlijkse monitoring MJA. 

In paragraaf 10.2 is nader ingegaan op het energieverbruik en mogelijkheden tot 

energiebesparing. 

Sedrijfsmilieuplan 
Een bedrijfsmilieuplan is een meerjaren 'programma' v:n eel} bedri~f voor toekomstige 

maatregelen op het gebied van het milieu. Mercuria !felt geen bedriJfsmiLieuplannen op. 

Uitvoeren van milieumaatregelen en de continue aandacht-vo r verbetering van prestaties ~ 1 
zijn opgenomen in het terminal managementsysteem. 

Meet- en reglstratiesysteem 
Mercuria heeft een meet- en registratiesysteem waarin verschillende installaties en 

voorzieningen zijn opgenomen. De installaties worden periodiek onderhouden en 

gemspecteerd, ook dit is een onderdeel van het terminal managementsysteem. 

Verder zijn de tanks voorzien van niveaumeting en stockregistratie. Hiermee wordt 

bijgehouden hoeveel product er wordt op- en overgeslagen. Daarnaast zijn de tanks 

voorzien van temperatuurmeters waarmee de temperatuur van het opgeslagen product 

wordt gemeten. 
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5.1 

5.2 

NIEUWE TANKS 

BESTAANDE TANKS 
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Bodem en grondwater 

BODEMKWALITEIT 

Het terrein waar de uitbreiding van Mercuria zal plaatsvinden is in 2008 onder 

milieukundige begeleiding gesaneerd. Tijdens de sanering is ruim 254 m3 (432 ton) grond 

ontgraven en naar een erkende verwerker gebracht. De locatie is vervolgens aangevuld met 

grond met de classificatie "schoon". Van de sanering is een evaluatierapport opgesteld 

welke is geaccepteerd door het bevoegd gezag1
• 

Daarnaast is in juni 2008 een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein waar de 

uitbreiding van tankput 6 plaats zal vinden. Daarvoor is in 2000 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op het voormalig Hoechst-terrein. 

De rapportages van de bodemonderzoeken zijn als bijlage 4 bij onderhavige 

vergunningaanvraag gevoegd. 

BODEMBESCHERMING 

Op het terrein zijn absorptiemiddelen voorhanden voor het opruimen van een kleine 

lekkage. Daarnaast zijn er bodembeschermende maatregelen en voorzieningen voor 

specifieke voorzieningen en installaties, deze zijn onderstaand beschreven. 

Ops/agtanlcs 
De nieuwe opslagtanks worden zo uitgerust dat bodemverontreiniging wordt voorkomen. 

Onder de nieuwe tanks wordt een folie aangebracht en wordt lekdetectie geplaatst. 

Het materiaal van de tanks is bestand tegen inwerking van de opgeslagen producten. 

De bestaande cup-tanks hebben een onderheide betonplaat met betonwand als product 

opvangmogelijkheid. 

In het eindrapport "Bodembescherming atmosferische bovengrondse opslagtanks" 

(Bobo-richtlijn) staat op welke wijze emissies naar de bodem kunnen worden voorkomen. 

De Bobo-richtlijn biedt het bedrijfsleven en de overheid een hulpmiddel voor nieuwe en 

bestaande voorzieningen en maatregelen. In de Nederlandse richtlijn bodembescherming 

bedrijfsmatige activiteiten (NRB) wordt ook naar deze systematiek verwezen. 

De nieuwe tanks en de bestaande tanks voldoen aan categorie A conform de Bobo-richtlijn. 

Daarmee is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. 

Product/eidlngen 
De productleidingen zijn bovengronds gelegen en worden/zijn vloeistofdicht ontworpen. 

Er worden geen flensverbindingen aangebracht in het leidingwerk buiten vloeistofdichte 

voorzieningen. Periodiek vindt onderhoud en inspectie van de productleidingen plaats als 

onderdeel van het preventief onderhoudssysteem. De leidingdelen worden ook periodiek 

onderhouden en gemspecteerd op eventuele lekkages of gebreken. 

1 Provincie Zeeland, kenmerk 08018502, afdeling milieuhygiene, evaluatieverslag Invista Vlissingen. 
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Periodiek zullen controlerondes worden uitgevoerd door het personeel van Mercuria of van 

ingehuurde derden. 

Verpompen 
Mercuria he eft speciale pompplaatsen ingericht waar de pompen opgesteld kunnen worden. 

De pompen kunnen zowel mobiele als vaste kunnen pompen zijn, echter de pompen zijn 

altijd opgesteld op de pompplaatsen. 

De pompplaats wordt voorzien van een vloeistofdichte opvangvoorziening of een lekbak 

om eventuele morsingen of lekkages te kunnen opvangen. Vaste pompen worden periodiek 

onderhouden en gemspecteerd. Daamaast is tijdens de overslag van product toezicht door 

een van de aanwezige operators. 

Tankpuf 
De bodem van de tankput zal worden afgewerkt met een vloeistofkerende laag. Potentieel 

verontreinigd hemelwater ontstaat door neerslag op de tanks, leidingen en toebehoren en in 

de tankput. Het potentieel verontreinigd water wordt door mid del van drainage en 

rioolstelsel afgevoerd naar een olieafscheider en wordt geloosd op de Sloehaven. 

De riolering wordt aangelegd conform CUR/PBV-aanbeveling 51 en conform CUR/PBV-44 

gemspecteerd. 

Conclusie 
Binnen de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats. Het maatregelen- en 

voorzieningenpakket dat daarvoor wordt getl'Offen leidt ertoe dat een verwaarloosbaar 

bodemrisico conform de NRB wordt gerealiseerd. 

FINANCIELE ZEKERHEIDSTELLING 

Mercuria is verzekerd voor grate incidenten. 

Saneren van bodemverontreinigingen zal afhankelijk van de technisch/ economische 

haalbaarheid worden betaald uit eigen financie1e middelen. 
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Lucht en geur 

EMISSIEBRONNEN 

Luchtemissies kunnen optreden bij de volgende activiteiten: 

• Uitdrijfverliezen bij overslag. 

• Opslag in tanks (ademen). 

• Verkeer en vervoersbewegingen. 

• Oplosmiddelenverbruik. 

• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 

Tijdens laden en lossen kunnen luchtemissies optreden (zoals aan- en afkoppelen en 

mangaten op schepen). Daamaast zou er sprake kunnen zijn van 'ademen' van opslagtanks 

tijdens de periode dat product is opgeslagen en opwarmt onder invloed van zonlicht. 

Door de verkeers- en vervoersbewegingen van en naar de inrichting ontstaan 

verbrandingsgassen. Tenslotte wordt er op beperkte schaal onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden verricht en een geringe hoeveelheid oplosmiddelen gebruikt. 

Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden waarbij sprake kan zijn van andere of 

grotere emissies naar de lucht. 

. NEDERLANDSE EMISSIERICHll.lJN LUCHT (NER) 

Uitdrijfverliezen bij overslag 
Aan- en afvoer van de aardolieproducten vindt plaats via binnenvaartschepen en 

zeeschepen. De emissie van dampen bij het overslaan van klasse 3 en 4 vloeistoffen zijn door 

de lage dampdruk verwaarloosbaar. Er worden geen schepen geaccepteerd waar 

restdampen van klasse 1 of klasse 2 vloeistoffen aanwezig zijn als gevolg van de eerdere 

verlading. De te accepteren schepen moe ten zijn ontlucht of behandeld door een 

dampverwerkingsinstallatie. 

Ademverliezen bij opslag In de opslagtanks 
In paragraaf 3.4 van de NeR zijn de V05-emissiereducerende maatregelen opgenomen. 

Hierover zijn in het kader van het KWS 2000 project afspraken gemaakt of deze zijn in het 

kader van het Nationaal Reductieplan VOS vastgesteld voor de periode 2000-2010. 

Subparagraaf 3.4.2.4 heeft betrekking op op- en overslagbedrijven, specifiek voor organische 

stoffen met een dampspanning groter dan 1 kPa (10 mbar) bij opslagtemperatuur. 

De emissie van stoffen met een lagere dampspanning dan 1 kPa bij opslagtemperatuur, 

zoals bij Mercuria, wordt als niet significant beoordeelt. De in subparagraaf 3.4.2.4 

genoemde emissiereducerende maatregelen zijn daarmee niet van toepassing op Mercuria. 
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DRUKNACUOM KLEPPEN 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MlliEUBEHEER [ 

De emissie ten gevolge van uitdrijfverliezen tijdens stationaire opslag in opslagtanks is 

verwaarloosbaar. Om de emissie tot een minimum te beperken worden de nieuwe tanks 

uitgevoerd als lage druktanks van 25 mbar en worden deze voorzien van druk/vacuUm 

kleppen. De kleppen, die ten behoeve van de veiligheid op vaste daktanks worden 

gemstalleerd, voorkomen overdruk of het trekken van vacuUm. Daamaast doen ze dienst 

ten behoeve van het beperken van dampemissies naar de omgeving. De kleppen beperken 

vulverliezen en, in het bijzonder, ademverliezen. 

Diffuse emlssie 

DIFFUSE EM ISSIE NIETVAN Gedurende het grootste gedeelte van de tijd vinden geen overslagactiviteiten plaats, maar is 

TOEPASSING enkel sprake van opslag. Behalve de opslagtanks zullen dan geen overige 

installatieonderdelen gevuld zijn met product. Diffuse emissies bij andere 

installatieonderdelen zijn daardoor niet van toepassing. 

Afbeelding 6.8 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde concentratie 

N02 vanwege de schepen van 

MTF3 in iJ9/m3 

Excf. achtergrondconcentratie 

WET LUCHTKWAUTEIT 

In de Wet milieubeheer zijn vanaf 11 oktober 2007luchtkwaliteitseisen voor zwaveldioxide 

(SO,), stikstofdioxide (NO,), stikstofoxiden (NO), zwevende deelljes / fijn stof (PMIO), lood, 

koolmonoxide (CO) en benzeen opgenomen. Voor het aspect lucht is onderzoek gedaan 

naar de uitbreiding van MTF3 en wat dit voor een gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. 

De rapportage is als bijlage bij de milieueffectrapportage opgenomen. 

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO,) en 

fijn stof (PMIO), omdat de achtergrondconcentraties van deze stoffen de grenswaarden 

benaderen. 

sri sr OFDIOXIDE NO'll 

5tikstofdioxide wordt geemitteerd als gevolg van de scheepsbewegingen. 

Voor stikstofdioxide zijn in Afbeclding 6.8 de immissiecontouren weergegeven. 

Voar deze immissiecontouren geldt dat de achtergrondconcentratie niet is meegenomen. 

Legenda 

Immlsslecontouren N02 Ml'F3 fase 2 
[lIgtm3) 

0.5 

- 10 

-- 15 

--2.0 

--2.5 
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Afbeelding 6.9 -----
Immissiecontouren 

jaargemiddelde concentratie 

PM lO vanwege de schepen van 

MTF3 in ~g/m3 

Excl. achtergrondconcentratie 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

De bijdrage van MTF3 aan de jaargemiddelde eoneentratie N02 bedraagt ten hoogste 

3,6 pg/m3. De jaargemiddelde eoncentratie (inel. de aehtergrondconcentratie 14,6 pg/m3) 

bedraagt ten hoogste 18,2 pg/m3 in het beschouwde gebied. 

De grenswaarde van 40 pg/m3 als jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide wordt niet 

bereikt. Er treden geen overschrijdingen op van de uurgemiddelde concentratie van 

200 pg/m3 dat 18 keer per jaar mag worden overschreden. 

FIJNSTO 

In Afbeelding 6.9 zijn de immissiecontouren fijnstof weergegeven. Voor de 

imrnissiecontouren geldt dat de achtergrondconcentratie niet is meegenomen. 

Legenda 

Immlsslecontouren PMlO MTF3 rase 2 
[nglm31 

010 

--0.20 

--030 

-- O.«J 

De bijdrage van MTF3 aan de jaargemiddelde eoncentratie PMI0 bedraagt ten hoogste 

0,50 pg/m3. De jaargemiddelde concentratie (incl. de achtergrondconcentratie 22,50 pg/m3 

en zeezoutcorrectie 6 pg/m3) bedraagt ten hoogste 22,59 pg/m' in het beschouwde gebied. 

Ret aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde eoneentratie PMI0 bedraagt ten 

hoogste 23 dagen. 

De grenswaarde van 40 pg/m3 als jaargemiddelde coneentratie fijn stof wordt niet bereikt. 

Ook de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen wordt niet bereikt. 

CONCLUSIE 

Ten aanzien van stikstofdioxide wordt met de realisatie van de uitbreiding op MTF3 

voldaan aan de eisen die gesteld worden in de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 

Ook ten aanzien van fijn stof wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden in de Wet 

milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 
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6.4 

6.5 

6.6 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER 1 

OPLOSMIDDELENBESLUIT 

Binnen de inrichting worden in beperkte mate oplosmiddelen gebruikt, voornamelijk ten 

behoeve van schoonmaken en ontvetten. Het jaarlijks verbruik aan oplosmiddelen bedraagt 

niet meer dan de drempelwaarden van 1.000 liter zoals opgenomen in Bijlage ITA van het 

Oplosmiddelenbesluit. Hierdoor is het Oplosmiddelenbesluit met de bijbehorende 

voorschriften en beperkingen niet van toepassing op Mercuria. 

WERKBOEK METALECTRO 

Het Werkboek metaal- en elektrotechnische industrie (metalectro) biedt informatie over de 

mogelijkheden die er zijn om de milieubelasting van de bedrijfsprocessen binnen de metaal

en elektrotechnische industrie te beperken. Ten aanzien van onder andere lassen en snijden 

zijn emissiebeperkende maatregelen en voorzieningen aangegeven die getroffen kunnen 

worden. 

Las- en snijactiviteiten vinden bij Mercuria op zeer beperkte schaal plaats. Enkel ten behoeve 

van reparatie en onderhoud worden las- en snijactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten 

worden in het werkplaatsgedeelte van het controlegebouw uitgevoerd of op het 

buitenterrein. Het gebruik aan lastoevoegmateriaal bedraagt hoogstens enkele kilogrammen 

per jaar. Gezien de zeer beperkte intensiteit wordt, volgens het Werkboek metaal- en 

elektrotechnische industrie, nabehandeling van las- en snijrook niet doelmatig geacht. 

GEUR 

Er wordt nagenoeg geen geur geemitteerd aangezien er alleen niet vluchtige producten 

(dampspanning < 1 kPa) worden op- en overgeslagen. De enige emissie die vrijkomt bij het 

opslaan van de producten is de zogenoemde "lijfgeur" van de tank. Deze is alleen in de 

directe nabijheid van de tank waarneembaar « 10 meter) en bij het vullen van de tanks. 

Om de geuremissie tot een minimum te beperken zijn de nieuwe tanks uitgevoerd als lage 

druktanks en zijn deze voorzien van druk/vacufun kleppen. 
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7.1 

DICHTSTBIJGELEGEN 

WONING 

Afbeeldlng 7. ~ 

Situatieoverzicht me1 Iiggln9 

van de zonegren5 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

HOOFDSTUK 

Geluid en trillingen 

GEZONEE 0 INDUSTRIETERREIN 

Het terre in van Mercuxia maakt onderdee1 lit van het geluidsgezoneerde industrieterrein 

Vlissingen-Oost. De voor het industrieterrein vastgeste1de zonegrens [SO dB(A) contour] is 

weergegeven in Afbee1ding 7.10. 

111 de geluidszone van het industrieterrein bevindt zich een groot aantal woningen. Bij de 

wonjngen in de geluidszone mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege aile 

bedrijven op het gezoneerde industrieterrein tezamen niet hoger zijn dan de vastgestelde 

maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG). 

De afstand tot de dichtsthijzijnde woningen in de zone bedraagt circa 2,2 kilometer. 

Dit betreft de woni:ngen aan de Binnendijk en de Krukweg ten noordwesten van MTF3. 

AKOEsnSCH ONDERZOE 

Er is een onderzoek vel'1'icht naar de heersende geluidsbelasting in het gebied en de 

gellidsbe\asting vanwege de gepJande uitbreiding. De rapportage is als bijlage bij de 

milieueffectrappprtage gevoegd. 
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GELUIDSBRONNEN 

GELUIDREDUCERENDE 

MAATREGELEN 

Tabel1.2 

Bcrckcning~resultaten LAr,Ll in 

dB(A) vanwege de activiteiten 

van Mercuria 

7.3 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER 1 

In principe is er aIleen gedurende de overslag van product sprake van geluidemissie. 

De volgende geluidsbronnen zijn in het akoestisch onderzoek berekend. 

• Varend zeeschip. 

• Varend binnenvaartschip. 

• Scheepsgenerator (stilliggend zeeschip). 

• Scheepsgenerator (stilliggend binnenvaartschip). 

• Pomp op de wal. 

Door Mercuria zijn onder andere de volgende maatregelen getroffen teneinde de 

geluidsuitstraling te beperken: 

• Pompen die gebruikelijk zijn binnen de branche (gehanteerde bronsterktes voldoen aan 

BBT). 

• Regelmatig onderhoud aan pompen. 

• Good House Keeping. 

Langtijdgemiddelde beoordellngsniveaus 
Op basis van de representatieve bedrijfssituatie is het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau L M.LT vanwege MTF3 berekend op de zonebewakingspunten, MTG

punten en controlepunten conform de vigerende milieuvergunning. 

Een overzicht van de berekeningsresultaten op de maatgevende punten is opgenomen in 

TabeI7.2. 
Beoordelingspunten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LMlT 

_Di!g _ Avond Nacht 
-Nr;- - Omschrijving - - - - - - ------ - --

07-19uur 19 - 23 uur 23 - 07 uur 

CPOl Controlepunt 1 Mercuria 26 26 26 

CP02 Controlepunt 2 Mercuria 29 30 30 

CP03 Controlepunt 3 Mercuria 35 35 35 

MTG-Ol Binnendijk 1 - Ultlaat verg . pnt. 3 25 25 25 

MTG-03 Binnendijk 3 -Uitlaat verg. pnt. 2 23 23 23 

MTG-04 Binnendijk 5- Uitlaat verg. pnt. 1 25 25 26 

MTG-OS Binnendijk 6 - Uitlaat verg. pnt. 6 25 25 25 

MTG-60 Krukweg 6 - Uitlaat verg. pnt. 4 26 26 26 

z29 Nleuw en Sintjoosland 19 19 19 

z30 Nieuw en Sintjoosland 17 17 17 

z33 Rltthem 20 20 20 

z34 Rltthem 21 21 21 

z35 Ritthem 24 24 24 

Na de uitbreiding bedraagt het LM,LT op de zonebewakingspunten vanwege Mercuria ten 

hoogste 24 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Op de MTG-punten bedraagt het LM.LT 

ten hoogste 26 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode na de uitbreiding. 

Uit de toetsing in het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsemissie vanwege de 

activiteiten van de MTF3 past binnen de voor de betreffende kavel gebudgetteerde 

geluidsemissie in het zonebeheersmodel. 

Maximale geluidniveaus 
De geluidsbronnen op het Mercuria terrein hebben een station air en vo1continu karakter. 

Er treden dus geen piekniveaus (LAm.,) op. Bovendien liggen de woningen op grote afstand 

van de inrichting en zullen de piekniveaus niet waarneembaar zijn bij de woningen. 

TRILLINGEN 

De bedrijfsactiviteiten en installaties binnen de inrichting leiden niet tot trillingen in de 

omgeving. 
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8.2 

Tabel8.3 

Vrijkomend afvalwater 

2 

3 

VERGUNNINGAANVRAAG WET M,LlEuBEHEER I 

HOOFDSTUK 

Water en afvalwater 

WATERVERBRUIK 

Binnen de inrichting is er de beschikking over leidingwater. Het leidingwater wordt 

gebruikt ten behoeve van sanitaire voorzieningen en voor het reinigen van tanks. In geval 

van calamiteiten kan leidingwater en oppervlaktewater worden gebruikt als koeling of als 

bluswater. Daamaast valt er een bepaalde hoeveelheid hemelwater neer op het terrein. 

AFVALW fER 

In Tabel8.3 zijn de verschillende soorten afvalwater met daarbij de herkomst opgenomen. 

Onder de tabel worden de soorten afvalwater afzonderlijk beschreven. 

Hemelwater 33.631 Potentieel verontreinigd Sioehaven 33.631 Berekend 

hemelwater 

Hemelwater 6.570 Onverdacht hemelwater Infiltratie in 6.570 Berekend 

bod em 

Leidingwater en n.v.t. enkel in Top koeling I bluswater Sioehaven n.v.t. enkel in n.v.t. 

oppervlaktewater gevalvan geval van 

calamiteiten iteiten 

Leidingwater 500 Reinigingswater Schatting 

Potentieel verontreinlgd hemelwater 
Vanuit verschillende oppervlaktes komt potentieel verontreinigd hemelwater vrij. 

Het potentieel verontreinigd hemelwater wordt via een olieafscheider afgevoerd naar de 

Sloehaven. In totaal worden 2 olieafscheiders geplaatst met ieder een capaciteit van 40 

liter/sec wat overeenkomt met 144 m3 /uur. De olieafscheiders voldoen aan NEN-EN 858. 

De concentratie minerale olie bedraagt niet meer dan 100 mg/liter. De afsluiter naar de 

Sloehaven is standaard gesloten en kan handmatig worden geopend. De afscheider is 

voorzien van een koollicentiefilter en automatische vlotter. De filter vangt de oliefractie af 

en klontert dit zodat een drijflaag wordt gevormd. Deze drijflaag zorgt er vervolgens voor 

dat de vlotter dicht slaat bij een te hoge oliefractie. De olieopslag in de afscheider bedraagt 

1.766 liter. 

De jaarlijks gemiddelde neerslag in Vlissingen bedraagt 776ltr/m2 /jaar (KNMI 

Klimaatscenario's). In Tabel8.4 is de berekening van de totale hoeveelheid potentieel 

verontreinigd hemelwater weergegeven. 
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Tabel8.4 

Berekening vrijkomend 

potentieel verontreinigd 

hemelwater 

Tabe18.S 

Berekening vrijkomend 

onverdacht hemelwater 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER I 

Bruto Gemiddelde Vrijkomend 

Terrein oppervlak neerslag hemelwater 

1m') Iltr/m'/jaar) 1m') 

Tankput 5 10.980 776 8.520 

Tankput 6 32.360 776 25.111 

Totaal 33.631 

Onverdacht heme/water 
Onverdacht hemelwater dat buiten de tankput vaH infiltreert in de bodem. In Tabel 8.5 is de 

berekening van de totale hoeveelheid onverdacht hemelwater weergegeven. 

Oppervlakte 
Gemiddelde Vrijkomend 

Terrein 
1m' ) 

neerslag hemelwater 

[ltr/m 'ljaar) 1m') 

Onverhard terrein 
3.220 

naast tankput 5 
776 2.499 

Onverhard terrein 

naast tankput 6 
5.246 776 4.071 

Totaal 6.570 

Top koe/ing / b/uswater 
Bij calamiteiten kunnen de aangestraalde zijdes van de nabijgelegen tanks worden gekoeld. 

Hiertoe zullen leidingen op de tanks worden aangebracht, waarbij het zogenoemde top 

koeling mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kan in geval van noodsituaties bluswater 

worden ingezet. Dit water is afkomstig uit oppervlaktewater of leidingen. De lozing van het 

water van de tankkoeling en/of eventueel bluswater vindt plaats via de olieafscheider op de 

Sloehaven. Hierbij wordt opgemerkt dat dit enkel plaats zal vinden in geval van 

calamiteiten. 

Reinigingswater 
Voor het reinigen van tanks kan gebruik worden gemaakt van leidingwater. 

Het verontreinigde water wordt opgevangen en afgevoerd door een erkende verwerker. 

Er is daarmee geen sprake van lozing van reinigingswater. 

Huishoude/ijk afva/water 
In het controlegebouw zijn sanitaire voorzieningen aangebracht voor de medewerkers op 

het terrein. De lozing van huishoudelijk afvalwater vindt, evenals in de bestaande situatie, 

plaats via Industrial Park Vlissingen B.v. (IPV). De lozing wordt geregeld in het kader van 

de aan IPV verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Capacite/tsberekening o/ieaf5cheiders 
Er worden 2 oliewaterscheiders geplaatst voor het reinigen van de waterstroom met 

potentieel verontreinigd hemelwater naar de Sloehaven. De maximale piekbelasting bij een 

regenbui van 11,7 mm in 15 minuten en dat lozen in 1 uur is 509 m3
• De olieafscheiders 

hebben een totale capaciteit van 288 m3 waarbij het restant gemakkelijk gebufferd kan 

worden in het riool, de controleputten en de tankputten. De gerniddelde belasting bij een 

regenintensiteit van 30 mm per dag (24 uur) is 55 m3/uur. Na een hele nacht regen (16 uur) 

is dat 800 m3 hemelwater. Dit kan met de beide afscheiders in 3 uur worden geloosd waarbij 

de tankputten weer droog zijn. De buffercapaciteit van het riool bedraagt ca. 35 m3
• 

De buffercapaciteit van tankput 5 en 6 bedragen 493 m3
• 
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9.1 

9.2 

9.3 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

HOOFDSTUK 

Verkeer 

PRODUCTOVERSLAG 

Aan- en afvoerbewegingen vinden bij Mercuria plaats per schip. Dit zijn zowel 

binnenvaartschepen als zeeschepen. Er is geen sprake van overslag van en naar tankauto's 

en/ of treinwagons. Zoals tevens in het luchtonderzoek is aangegeven is uitgegaan dat 

jaarlijks ca. 35 zeeschepen aanmeren en ca. 250 binnenvaartschepen. 

PERSONE VERVOER 

Medewerkers van Mercuria en eventuele ingehuurde contractors komen naar de inrichting 

ten behoeve van inspecties, onderhoud, bediening van installaties, controles etc. 

Uitgaande van 3 shifts per dag van 2 personen, zullen dagelijks 6 personenvoertuigen naar 

de inrichting komen. 

Bij Mercuria is geen bedrijfsvervoerplan aanwezig. Gezien de geringe aantal 

voertuigbewegingen wordt dit niet doelmatig geacht. Naast carpoolen zijn er geen andere 

maatregelen getroffen om het verkeer van personen en goederen te beperken. 
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10.1 

10.2 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

HOOFDSTUK 

Energie 

ENERGIEVERBRUIK 

Voornaamste energieverbruikers zijn het gebruik van de pompen bij overslag van Mercuria 

naar de schepen, orientatieverlichting ten behoeve van veiligheid, camera's, 

afwateringspompen en snelafsluiters (MOV's I Motor Operated Valves). 

Het energieverbruik is sterk afhankelijk van het aantal en de duur van de 

overslagactiviteiten. Wanneer geen overslag plaatsvindt, is er sprake van een gering 

energieverbruik. 

Jaarlijks zal ca. 6.230 MWh aan elektriciteit verbruikt worden. Onderstaand is aangegeven 

hoe hiertoe gekomen is. 

Pompen 
Zoals in paragraaf 9.1 is aangegeven wordt er vanuit gegaan dat jaarlijks 35 zeeschepen en 

250 binnenvaartschepen aanmeren. Hierbij wordt ca. 2.500.000 m' aan product overgeslagen. 

Er wordt aangenomen dat de helft van de overslag plaatsvindt met de pompen van schepen 

en de andere helft met de pompen van Mercuria. Hierdoor zal jaarlijks ca. 1.250.000 m3 aan 

product worden verpompt door Mercuria. 

De gemiddelde pompcapaciteit bedraagt 800 m'/uur wat resulteert in jaarlijks 1.563 pompuren. 

Het geschatte pompvermogen bedraagt 3.500 kW. 

Het geschatte energieverbruik voor het verpompen komt hierdoor neer op ca. 5.500 MWh. 

Overig verbruik 
Het geschatte opgestelde vermogen van onder andere verlichting, elektrische verwarming, 

computers, airco, drain pompen, andere utiliteiten (zoals perslucht), afsluitersturing, 

onderhoudsactiviteiten bedraagt 200 kW. 

Verwacht wordt dat dit ca. 10 uur per dag in werking is waardoor dagelijks ca. 2.000 kWh 

elektriciteit wordt verbruikt. 

Dit komt neer op een jaarlijks energieverbruik van 730 MWh. 

ENERGIEBESPARING 

Op 1 juli 2008 hebben de MJA2-partijen het MJA3-convenant ondertekend. Mercuria is 

aangesloten bij de MJA en wordt onderverdeeld in de sector Industriecategorie Tankopslag

en overslag. 

Door het aansluiten bij de MJA3 zet Mercuria zich in ten aanzien van: 

• Verbetering van de energie-efficientie tijdens de eigen bedrijfsvoering. 

• Aandacht voor innovaties ten aanzien van efficientieverbetering. 

• Opstellen van energie efficiencyplannen. 

• Monitoring van het energieverbruik. 
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Al onderdeel van MJA3 zal Mercuria een nieuw energie efIiciencyplan (EEP) opstelJen. 

Hierin wordt gezocht naar mogeJijkheden om het energieverbruik verder terug Ie dringen. 

Omdat dit energie efficiencyplan nog in voorbereiding is kan dez niet bij deze 

vergunnil1gaanvraag worden gevoegd. 
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11.1 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

HOOFDSTUK 

Stoffen 

Mercuria vraagt vergunning aan voor de maximale opslagcapaciteit van 418.000 m' aan 

vloeibare aardolieproducten uit klasse 3 en 4. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

verschillende soorten producten die kunnen worden opgeslagen en op de registratie- en 

acceptatieprocedure. 

PRODUCT 

De producten die bij Mercuria worden op- en overgeslagen kunnen verschillen in de loop 

der tijd. Dit is namelijk afhankelijk van vraag en aanbod van de klanten en het contract dat 

met hen wordt afgesloten. WeI staat vast dat enkel vloeistoffen worden opgeslagen met een 

vlampunt boven 55°C. Binnen de inrichting worden dus geen klasse 1 of klasse 2 

vloeistoffen opgeslagen in de tanks. Mercuria stelt haar tanks, leidingen en toebehoren 

beschikbaar, maar is zelf nooit eigenaar van de producten. Zolang het product is opgeslagen 

of wordt overgeslagen draagt Mercuria weI de verantwoordelijkheid dat dit naar behoren 

gebeurd. In de opslagtanks kunnen in de loop der tijd ook verschillende producten worden 

opgeslagen. Het is dus niet zo dat per tank maar een specifiek product wordt opgeslagen. 

Daamaast kunnen aan de opgeslagen stoffen productverbeteraars worden toegevoegd, het 

zogenaamde additiveren. 

In hoofdstuk 13 is aangegeven welke categorieen van stoffen in welke hoeveelheden 

aanwezig kunnen zijn. 

REGISTRATIE 

Van ieder opgeslagen product is binnen de inrichting een Veiligheidsinformatieblad / 

Material Safety Data Sheet aanwezig. Hierin zijn de risico's van het product beschreven, 

evenals aanbevelingen voor het veilige gebruik en opslag ervan. 

In het voorraadsysteem van Mercuria wordt bijgehouden in welke tank welke producten in 

welke hoeveelheden zijn opgeslagen. 

Overeenkomstig artikel14 van de Regeling risico's zware ongevallen (Rrzo '99) houdt 

Mercuria daamaast een registratie bij van binnen de inrichting opgeslagen stoffen. Hierin 

worden de volgende gegevens geregistreerd: 

a) Chemische naam of handelsnaam 

b) De maximale aanwezige hoeveelheid 

c) CAS-nummer 

d) VN-nummer 

e) GI-nummer 

Ais de CAS-, VN- en GI-nummers niet bekend zijn wordt informatie opgenomen met 

betrekking tot gevaar voor explosie, brand en een toxische wolk. 
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Met deze registratie heeft Mercuria een goed en actueel inzicht in de stoffen die zij op laat 

en d gevaren die ontstaan bij eventuele calamiteiten. Deze registratie is binnen de 

inrichting voor de toezichthoudende ambtenaren inzichtelijk. 

ACCEPTATIE 

Voordat producten worden gelost en opgeslagen wordt eer t vastge t Id f deze voldoen 

aan de vooraf opgestelde eisen Mercuria stelt daarbij eerst vast of de product(en) mogen 

worden opgeslagen aan de hand van de veiligheidsinformatiebladen. 

Daarnaast vindt door erkende meetinstanties, in opdracht van de klanten, altijd en 

kwalitatieve en kwantitatieve controle plaats van het product. 
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HOOFDSTUK 

Afvalstoffen 

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kunnen op verschillende plaatsen binnen de inrichting 

afvalstoffen ontstaan. Het beleid van Mercuria is erop gericht zoveel mogelijk te 

minimaliseren, te controleren en zo te behandelen dat de milieubelasting en 

verwerkingskosten zo laag mogelijk blijven. 

Als uitgangspunt geldt hierbij de 'Ladder van Lansink': preventie, hergebruik, verbranden 

en storten. Bij Mercuria worden geen afvalstoffen verbrandt en/ of gestort. Afvalstoffen 

zullen gescheiden worden afgevoerd naar erkende verwerkers. 

VRIJKOMENDE AFVALSTOFFEN 

In deze paragraf zijn de vrijkomende afvalstoffen toegelicht. In de Leidraad is bij vraag 14.1 

een aantal bijbehorende Euralcodes genoemd. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen 

van de afvalstoffen kunnen ook andere Euralcodes van toepassing zijn. 

Restafval 
Kantoorafval / restafval komt in geringe hoeveelheden vrij. Dit afval wordt opgeslagen in 

een rolcontainer in of bij de controlekamer. De afvalstoffen worden ca. 1 keer per 2 weken 

door een erkende inzamelaar ingezameld. 

OlieenKGA 
Bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden komen afgewerkte olie, poetsdoeken en klein 

gevaarlijk afval (zoals Tl-buizen) vrij. Deze afvalstoffen worden inpandig in vaten 

opgeslagen en minimaal eenmaal per jaar op afroep afgevoerd. 

Reinigingswater en sludge 
Door het gebruik van dedicated piping wordt het ontstaan van afvalstoffen sterk tegen 

gegaan. De leidingen hoeven minder vaak te worden schoongemaakt. 

Tankreiniging wordt uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit zal vooral gebeuren 

wanneer er een ander product in de tank zal worden opgeslagen. De tank zal zoveel 

mogelijk worden leeggemaakt. Vervolgens zal deze worden gespoeld met water of als dat 

nodig mocht zijn zal de tank worden schoon gemaakt met een reinigingsmiddel. 

De afvalstoffen die vrijkomen bij de tankreiniging, het zogenaamde sludge, wordt 

opgeslagen of direct door de reinigingsbedrijven afgevoerd. Jaarlijks zal ca. 500 m' 

water / sludge worden afgevoerd. 

Slib uit olieafscheider 
De olieafscheider wordt minimaa12 keer per jaar geledigd door een daarvoor erkende 

instantie. Het slib dat hierbij vrijkomt wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Jaarlijks 

zal ca. 200 m' worden afgevoerd. 
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Condensl-drainwater 
Door het geleidelijk afko len van lucht in de tank kan C0ndensvorming ontstaan. 

ondenswater uit 0pslagtanks w0rdt separaat v.ia een apart drainagesysteern gedraind. 

Op de drainleiding kan de slang van een zuigwagen worden aangesloten. Vervolgens zal 

bet naar een daartoe erkende erwerker worden afgevoerd. 

AFVALS OFFENBOEKHOUDING 

Mercuria heeft een afva lstoffenboekhouding gelmpleme.n teerd. Hierbij worden de volgende 

gegevens geregistreerd: datum van afvo I, afvalsb' mnummel', afvalstoffencode, 

omschrijving, hoeveelheid, oorsprong, hergebruik, inzamelaar en beste.mm-ing. 

De afvaJstoffenboekhouding is voor de toezichthoudende ambtenaar inzichtelijk. 
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HOOFDSTUK 

Veiligheid 

13.1 ______ TANKS 

13.3 

13.4 

De bestaande en nieuwe tanks worden voorzien van een aantal veiligheidsvoorzieningen: 

• Onafhankelijke overvulbeveiliging (hoog-hoog-alarmering) die gekoppeld is aan de 

pompen. 

• Niveaumeting. 

• Temperatuurmeting. 

• MOV's / Motor Operated Valves worden geplaatst op aIle 16" leidingen bij de tanks en 

op de leidingen van de Thermphos steiger en de Invista steiger. 

Onder de nieuwe tanks word daarnaast een folie aangebracht en worden lekdetecties 

geplaatst aangezien het geen cup-tanks zijn. Verder worden de nieuwe tanks uitgevoerd als 

lage druktanks en voorzien van druk/vacuiim kleppen. 

MTF3 ligt op het industrieterrein Vlissingen-Oost dat voldoet aan International Ship Port 

Security (ISPS) veiligheidseisen. De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht 

tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS Code 

regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade 

samenkomen. Dit is nader toegelicht in paragraaf 1.5 van deze vergunningaanvraag. 

Daar Mercuria binnen de reikwijdte van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 valt en 

het plaatsgebonden risico hoger is dan 10" per jaar is het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (BEVI) van toepassing. 

Het BEVI legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die 

een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het besluit regelt hoe de 

provincie Zeeland moet omgaan met risico's voor mensen buiten de inrichting van Mercuria 

als gevolg van de opgeslagen stoffen. In het BEVr zijn eisen opgenomen ten aanzien van 

risico's. Op basis hiervan zijn door VROM veiligheidsafstanden bepaald. 

Ais onderdeel van de MER is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. Hiermee 

zijn de risico's voor de omgeving kwantitatief in kaart gebracht. De QRA is als bijlage bij de 

milieueffectrapportage opgenomen. 

BESLUIT RISICO'S ZWARE ONGEVALLEN BRZO '9~ 

Mercuria valt onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99). 

Vanuit de Brzo '99 heeft Mercuria de verplichting tot het opzetten van een 

veiligheidsbeheerssysteem. De kennisgeving Brzo is als bijlage 5 bij deze vergunningaanvraag 

gevoegd. 
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PR 10-6 contour voor de 

vol!edige uitbreiding fase 2 

VERGUNNINGAANVRAAG WET M'LlEUBEHEERI 

Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) 
Het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van Mercuria is gebaseerd op de zogenaamde drkel 

van Deming, welke bestaat uit de onderdelen Plan-Do-Check-Act. Deze onderdelen zijn 

onder de volgende noemers terug te vinden: Management verantwoordelijkheid (Plan), 

Personeels-, Middelen- en Procesmanagement (Do), Controle en verbetering (Check) en 

Management verantwoordelijkheid (Act). 

Het doorlopen van het managementproces volgens deze onderdelen resulteert in een 

verantwoorde bedrijfsvoering waarbij het Preventiebeleid Zware Ongevallen aantoonbaar 

kan worden gerealiseerd en voordurend wordt geoptimaliseerd. 

Veiligheldsrapport 
Mercuria is aangewezen voor het opstellen van een veiligheidsrapport op grond van het 

overschrijden van onder andere de hoge drempelwaarde voor de categorie 

aardolieproductenuit bijlage I, dee11 van het Brzo '99, zie Tabe113.7. Het beperkt 

veiligheidsrapport is als separaat document bij deze vergunningaanvraag gevoegd. 

Kwantitatieve risico analyse 
Volgens de Handleiding risicoberekeningen BEVI hoeven klasse 3 producten bij lage 

temperatuur niet mee te worden genomen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). 

De reden hiervoor is het hoge vlampunt en lage dampspanning van klasse 3 producten. 

De QRA is dus niet verplicht, maar als onderdeel van de milieueffectrapportage uitgevoerd 

om de eventuele risico's in kaart te brengen. 

Vit de QRA blijkt dat de plaatsgebonden risicocontouren op het water groter zijn dan op het 

land. De grote contouren op het water hebben een grotere verspreiding, want de 

plasbranden op het land worden ingeperkt door de grootte van de tankput. 

Binnen de berekende PR10-6 contouren liggen geen kwetsbare objecten, zie Afbeelding 13.1l. 
, ? r ~ 

Er wordt voldaan aan de norm voor het plaatsgebonden risico. 
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Bedrijfsnoodplan 
Er is een bedrijfsnoodplan aanwezig dat periodiek wordt geoefend. Rierin zijn de 

bedrijfsnoodorganisatie, beschikbare hulpbronnen en specifieke procedures beschreven. 

Ret bedrijfsnoodplan zal naar aanleiding van de uitbreiding worden aangepast. Voordat 

nieuwe installaties en toebehoren in gebruik worden genomen zal het bedrijfsnoodplan zijn 

aangepast en ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de provincie Zeeland en de gemeentelijke 

brandweer. 

13.5 ______ -"-P=U=Bu=CA=n=E=R=EE=K=s:....;:G=E:..:.V.:....:AA~RW=K=E__"'ST..:..:O=F'_'_F=EN 

Tabe113.6 

Van toe passing zijnde ADR

klassen voor de opgeslagen 

additieven 

PGS 15 
Bij Mercuria kunnen productverbeteraars/additieven bij de opgeslagen producten worden 

gevoegd, het zogenaamde additiveren. De soort additieven verschillen aan de hand van de 

opgeslagen producten en de eisen van de klanten. Aangezien de opslag van additieven 

binnen de reikwijdte van de PGS 15 valt is in Tabe113.6 aangegeven onder welke ADR

klassen de additieven vallen die kunnen worden opgeslagen: 

ADR-klasse Omschrijving 
Van toe passing 

op MTF3? 

Geen Niet ADR-geklassificeerd Ja 

1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen Nee 

2 Gassen Nee 

3 Brandbare vloeistoffen Ja 

4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste Nee 

ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand 

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen Nee 

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Nee 

5.1 Oxiderende stoffen Nee 

5.2 Organische peroxiden Nee 

6.1 Giftige stoffen Ja 

6.2 Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen) Nee 

7 Radioactieve stoffen Nee 

8 Bijtende stoffen Ja 

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen 1a 

De opgeslagen additieven zijn in IBe's verpakt. Binnen de inrichting zal maximaall0 ton 

worden opgeslagen, waarbij nooit meer dan 1.000 kg zeer giftige stoffen verpakkingsgroep I 

of stoffen van de klasse 8 verpakkingsgroep I met aanvullend etiket modelnr. 6.1 worden 

opgeslagen. 

De additieven zullen worden opgeslagen in een speciale container die voldoet aan de eisen 

ten aanzien van brandwerendheid, productopvang, brandsignalering en brandrepressie 

overeenkomstig hoofdstuk 3 uit de PGS15 richtlijn. 

PGS29 
De PGS29 is de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale 

cilindrische tanks. Ret doel van de richtlijn is het verkleinen van veiligheidsrisico's. 

Rierin wordt beoogd een helder referentiekader te scheppen voor zowel het bedrijfsleven 

als het bevoegde gezag voor het oprichten, gebruiken, in standhouden en inspecteren van 

installaties met verticale tanks. 
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De riehtlijn is van toepassing op inriehtingen met vertieale cilindrisehe bovengrondse tanks, 

waarvan de bodem op een fundering rust en waarin opslag plaatsvindt onder atmosferisehe 

druk van brandbare vloeistoffen van de klassen 1, 2 en 3 en voor stoffen van klasse 4 die 

verwarmd worden opgeslagen. 

In de richtlijn zijn voorsehriften opgenomen ten aanzien van onder andere de tankopslag, 

tankputten, brandbestrijding en brandpreventie. Door het voldoen aan deze voorschriften 

wordt een voldoende veiligheidsniveau voor het milieu gerealiseerd. 

Binnen de inrichting van Mereuria worden produeten opgeslagen van klasse 3 en 4, onder 

het vlampunt. Deze opslag van vloeibare aardolieproducten in vertieale cilindrisehe tanks 

valt binnen de reikwijdte van de richtlijn PGS29. 

In de PGS 29 is in voorschrift 12 van §4.3 aangegeven dat in nieuwe installaties en bij 

veranderingen aan installaties de minimale afstanden tussen de verschillende onderdelen 

van de installatie moeten voldoen aan de codes van het Institute of Petroleum. In de 

toeliehting bij het voorschrift is aangegeven dat ter illustratie de afstanden tussen 

installatieonderdelen voor vloeistoffen van de klassen 1, 2 en 3 zijn weergegeven in tabel D. 

Tevens is in de toeliehting van het voorschrift aangegeven dat deze tabel ter illustratie dient 

en dat men voor nauwkeurige interpretatie van de afstandsregels de IP-codes dient te 

raadplegen. 

Voor de ontwikkeling en het ontwerp van de terminal is vastgehouden aan de IP-codes. 

Aangezien de tanks hoger worden dan 18 m is in het licht van de IP-19' de afspraak gemaakt 

met de Veiligheidsregio Zeeland en de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen

Middelburg aangaande de besehikbare brandbestrijdingsmiddelen en is in overleg 

afgesproken de tanks te voorzien van topkoeling. 

Met behulp van deze voorziening kan water langs de tank worden geleid waardoor deze 

gekoeld wordt en daarmee productopwarming in de tank wordt beperkt/voorkomen. 

Ret is niet mogelijk en wenselijk een limitatievp lijst samen te stellen met producten die 

kunnen worden opgeslagen binnen de inriehting. Rierbij wordt weI opgemerkt dat 

Mereuria zeker niet de ambitie heeft om chemiealien op te slaan of produeten die (zeer) lieht 

ontvlambaar zijn. 

Om inzicht te versehaffen over de eventuele gevaren van de opslag is ervoor gekozen om 

een eategorisering van de stoffen aan te brengen. Hierbij is aansluiting gezoeht bij het 

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo '99) en de Wet milieubeheer (artikel 9.2.3.1). 

Brzo 199 

In Tabe113.7 is aangegeven welke stoffen I stofcategorieen in welke maximale 

hoeveelheden worden opgeslagen in de opslagtanks van Mereuria . 

2 De IP-codes zijn standaarden voor de olie- en gasindustrie, uitgegeven door het Institute of Petroleum. 

De IP Code No. 19 betreft de Model Code of Safe Practice 
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Tabe113.7 

5tofindeling op basis van 

Brzo'gg 

Tabel13.8 

Stofindel ing op basis van 

artikel 9.2.3.1 Wm 

met waarschuwi 

-a- R50: zeer giftig voor in het water 

levende nrr"u",cn"'n 

-b- R50/53: zeer vergiftig voor in het water 

levende organismen; kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken. 

-c- R5l/53 vergiftig voor in het water 

levende organismen; kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke 

effecten veroorzaken 

10. Stoffen die niet zijn ingedeeld in 

bovenstaande categorie, in combinatie 

met de waarschuwin szinnen: 

-a- R14: Reageert heftig in contact met 

water (inclusief R14/l5) . 

-b- R29: Vormt vergiftig gas in contact met 

water. 

Artikel 9.2.3. f Wm 

9a 

9b 

9c 

lOa 

lOb 

100 

100 

200 

100 

50 

VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

200 

200 200.000 

500 418.000 

500 o 

200 o 

Vloeistof, 

atm, Tomg 

Vloeistof, 

atm, Tomg 

Vloeistof, 

In artike19.2.3.1 van de Wm zijn verschillende categorieen van stoffen opgenomen. 

In Tabel13.8 is voor de opslag van product in de opslagtanks per categorie aangegeven wat 

de aangevraagde opslagcapaciteit voor Mercuria is. 

Categorie o.b.v. art. 9.2.3.1 Wm 
Aangevraagde 

opslagcapaciteit [m'j 

Ontplofbaar 0 

Oxiderend 0 

Zeer licht ontvlambaar 0 

Licht ontvlambaar 0 
Ontvlambaar 0 
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Categorie o.b.v. art. 9.2.3.1 Wm 
Aangevraagde 

opslagcapaciteit 1m' ] 
Zeer vergiftig 0 

Vergiftig 0 

Schadelijk 418.000 

Bijtend 200.000 

Irriterend 200.000 

Sensibiliserend 200.000 

KankervenNekkend 418.000 

Mutageen 200.000 

Voor de voorplanting vergiftig 418.000 

Milieugevaarlijk 418.000 

De hoeveelheden die in Tabe113.7 en Tabe113.8 zijn vermeld kunnen niet bij elkaar worden 

opgeteld, maar dienen slechts als voorbeeld voor de totale opslag per categorie op de 

inrichting van Mercuria. De producten kunnen namelijk naast het feit dat ze schadelijk zijn, 

tevens andere 'gevaarseigenschappen' bezitten. 

Werlevoorraad 
Binnen de inrichting kan naast de hiervoor beschreven opslagen een hoeveelheid 

werkvoorraad van enkele liters aanwezig zijn ten behoeve van onderhoud en 

reparatiewerkzaamheden. Deze valt buiten de werkingssfeer van de PGS15 en/ of de PGS29. 

AFSTEMMING VElUGHEiDSREGiO BRANDWEER EN HAVEN 9890 

Op 3 maart 2009 heeft een bespreking plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de 

Veiligheidsregio Zeeland, Stadswestelijke Brandweer en vertegenwoordigers van Haven 9890. 

Het gespreksverslag is als bijlage 6 bij deze aanvraag gevoegd. 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Versie: 2 

Datum: 16-09-2009 

Mercuria Terminals Flushing B.V. 

Aanvraag revisievergunning MTF3 Vlissingen Oost 

Definitief 

Datum aanvraag: september 16 2009 



1. Basisgegevens 

Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 1. Basisgegevens 

1.1 Naam aanvrager 

Mercuria Terminals Flushing SV. 

1.2 Voeg bedrijfslogo toe (in .jpg formaat) 

logo _MTF .jpg 

1.3 Datum 

16/09/2009 

1.4 Project 

Aanvraag revisievergunning MTF3 Vlissingen Oost 

1.5 Categorie IVB 

5.3. lid a 

1.6 Status 

definitief 

1.7 Geef de provinciale contactpersoon op 

H. Verbruggen 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 2. Niet-technische samenvatting 

2. Niet-technische samenvatting 

2.1 Geef een korte (niet technische) samenvatting van het onderwerp van deze aanvraag 

Zie samenvatting vanaf pagina 7 Aanvraag ARCADIS. 

2.2 Voeg hier benodigde bijlagen toe 

Geen bestanden beschikbaar 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 3. Aigemene informatie 

3. Aigemene informatie 

3.1 NAW-gegevens 

Naam exploitant van het bedrijf Mercuria Terminals Flushing B.V. 
Ad res Europaweg Zuid (Vlissingen-Oost / Haven 9890) 
Postcode 4389 PO 
Plaats Vlissingen 
Postbus 313 
Postcode postbus 4380 AH 
Plaats postbus Vlissingen 
Naam contactpersoon Ohr. F. Schreurs 
Telefoon 0118 - 492820 
Fax 0118 ~ 492829 

3.2 E-mailadres 

fschreurs@mercuria.com 

3.3 Zijn binnen de inrichting meerdere rechtspersonen verantwoordelijk voor de gang 
van zaken? 

Nee 

3,4 Welke rechtspersonen 

3.5 Betreft het een inrichting voor het bewaren en/of be/verwerken van afvalstoffen? 

Nee 

3.6 Adres inrichting 

Europaweg Zuid 

3.7 Postcode Inrichting 

4398 PO 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 3. Aigemene informatie 

3.8 Plaats inrichting 

Vlissingen 

3.9 Gemeente 

Vlissingen 

3.10 Sectie 

M 

A11 Nr(s) 

990 
1305 (ged)1368 

Zie tevens bijlage 2 Aanvraag ARCADIS. 

3.12 Wat is de oppervlakte van de inrichting (in m2)? 

51800 

3.13 Handelsregistratienummer Kamer van Koophandel 

22023778 

14 De Wet milieubeheer (Wm)-vergunning wordt gevraagd voor het: 

reviseren: veranderen en het in werking hebben na die verandering van de inrichting (Wm-art. 8.4) 

3. 15 Bent u een overheidsdienst? 

3.16 Bent u in het bezit van een door de Provincie Zeeland afgegeven Wm-vergunning? 

3,17 Vu! het vragenfarmufier BIBOB vaal' natuurlijke personen of vaor rechtspersonen 
(afhankefijk van uw situatie) in en voeg het ingevulde formulier hferbij, 

pF.lgirm 5 VB!) 41 
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Vergunningaanvraag wet mmeubeheer (form 09(6) 

Hoofdsiuk 3. Aigemene informatie 

Geon bestanden beschikbaar 

3.18 Zijn er binnen uw inrichting gpbv-installaties (installaties als bedoeld in bijlage 1 van 
de EG-richtlijn ge"integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) aanwezig? 

Nee (geef toelichting bij vraag 3.19) 

3.19 Motiveer hier waarom u wei of niet onder IPPC vall. 

De activiteiten die bij Mercuria worden uitgevoerd en de aanwezige installaties vallen niet onder een van de 

in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn genoemde categorieen. Er is namelijk geen sprake van: energie-industrie, 

productie en verwerking van metalen, minerale industrie, chemische industrie en/of afvalbeheer. De 

activiteiten van Mercuria vallen ook niet onder de 'overige activiteiten' zoals genoemd in bijlage 1 van de 

IPPC-richtlijn. 

3.20 Wilt u activiteiten uitvoeren die onder het activiteitenbesluit vallen? (Toelichting 
bijvoegen van de activiteiten uit het Activiteitenbesluit waarvoor een melding kan 
worden gedaan.) 

Ja (Vul bij vraag 3.21 een meldingenformulier Activiteitenbesluit in) 

3,21 Voeg hier het meldingenformulier bij dat via de AIM-site ken worden ingevufd en op uw PC 
kan worden opgesJagen. 

AiM_MTF3.pdf 

3.22 Aantal genummerde en gewaarmerkte bijlagen waarnaar in de tekst wordt verwezen. 

Zie laatste blad van deze Leidraad. 

3.23 Plaats 

Vlissingen 

3.24 Datum 

16/09/2009 

3.25 Naam 

Dhr. F. Schreurs 
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3.26 Functie 

executive director 

3.27 Telefoon 

030 - 6086130 

Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 3. Aigemene informatie 

3.28 Bijlage machtiging 

Geen bestanden beschikbaar 

3.29 alS flushing BV 
ercurla iertl'l~~60 (;.1-1 Vl\sslngen 

pos\bus 3~ 3, 118492820 
'e\.I'\r.: ("'; \\ 118492829 
FB)( or.: l~' 

n u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 4. Vergunningen, kennisgevingen en wetten 

4. Vergunningen, kennisgevingen en wetten 

4.1 Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats? 

Ja 

4.2 Bijlage voorblad aanvraag bouwvergunning 

Aa nvraag_ bouwvergu n ni ng_ MTF 3 _met_ ha ndteken i ng. pdf 

4.3 Vinden er lozingen plaats waarvoor een Wvo-vergunning vereist is? 

nee, er vinden geen lozingen plaats waarvoor een WVO-vergunning van toepassing is. 

,;f _ ,,1 /0 iff··~1 <W', ,_ l' .. h) c.~~(,:;,· 

4.5 Zijn er nog andere vergunningen c.q. ontheffingen of richtlijnen op het gebied van 
milieu, water en of ruimtelijke ordening aan de orde of beschikt het bevoegd gezag 
over informatie die betrekking heeft op deze aanvraag 

Mercuria is aangewezen voor het opstellen van een veiligheidsrapport (VR) op grand van het overschrijden 

van onder andere de hoge drempelwaarde voor de categorie aardolieproductenuit bijlage I, deel 1 van het 

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo '99), zie Tabe113.8 van de Aanvraag ARCADIS. Het beperkt 

veiligheidsrapport (VR*) is als onderdeel bij de vergunningaanvraag gevoegd. 

4.6 Geef hieronder een overzicht van bestaande Wm- en WVO-vergunningen en 
meldingen of voeg bij vraag 4.12 een overzicht bij 

Voor de inrichting is 6 december 2001 een revisievergunning in het kader van de Wet rnilieubeheer verleend 

onder kenmerk 0111601. Deze vergunning heeft betrekking op het op- en overslaan van K1-, K2- en 

K3-praducten in een tweetal tanks. 

Voor de inrichting is geen Wvo-vergunning verleend. De lozing van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater vindt 

plaats via Industrial Park Vlissingen BV. (IPV). De lozing wordt geregeld in het kader van de aan IPV 

verleende Wvo-vergunning. 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 4. Vergunningen, kennisgevingen en wetten 

4.7 Op welke vergunningen/meldingen is deze aanvraag van toepassing? 

zie 4.6, revisievergunning d.d. 6 december 2001. 

4.8 Worden grond of secundaire bouwstoffen gebruikt waarop het Besluit bodemkwaliteit 
van toepassing is? 

nee 

4,9 Bijlage 

Geen bestanden beschikbaar 

4.10 Zijn de activiteiten waarvoor vergunning gevraagd wordt m.e.r.-plichtig? 

Jd, milieu effectrapportage is bijgevoegd 

4.11 Bijlage 

Geen bestanden beschikbaar 

4.12 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 5. Activiteiten en ligging 

5. Activiteiten en ligging 

5.1 Situatietekening 

Bijlage_ 4_ Topografische_kaart.pdf 

Bijlage_2.1_Layout_terrein_MTF3.pdf 

5.2 Zijn er in de omgeving gebieden met een speciale status zoals genoemd in vraag 5.3? 

ja 

5.3 Selecteer gebieden met een speciale status in de omgeving van de inrichting 

de EU-vogelrichtlijn als speciale beschermingszone 

het (eerste) structuurschema Groene Ruimte als kerngebied van de ecologische hoofdstructuur 

de Habitatrichtlijn: het aanwezig zijn van planten- of diersoorten die op grond van (inter)nationaal beleid beschermd 

5.4 Bijlage 

Geen bestanden beschikbaar 

5.5 Wat is de dichtsbijzijnde afstand tussen het in 5.3 genoemde gebied en de grens van 
de inrichting? 

Nabij het plangebied, op ongeveer 350 meter afstand, bevindt zich het Natura 2000-gebied Westerschelde & 

Saeftinghe. Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is zowel Habitatrichtlijngebied als 

Vogelrichtlijngebied. Het gebied is aangemeld voor negen habitattypen, zes Habitatrichtlijnsoorten, negen 

broedvogels en 31 niet-broedvogels. 

De dichtstbijzijnde EHS is De Kaloot en ligt op ongeveer 350 m afstand van de inrichting. 

Ais onderdeel van het MER is een natuuronderzoek uitgevoerd. De rapportage is als bijlage bij het MER 

gevoegd. Zie specifiek paragraaf 1.1.1 en 1.1.2. 

5.6 Maak melding van redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in en nabij de 
inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn. 

Ontwikkelingen zijn beschreven als autonome ontwikkelingen in de milieueffectrapportage ARCADIS. Zie 

paragraaf 5.3 tim 5.12 van het MER. 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 5. Activiteiten en ligging 

5.7 De inrichting is gelegen 

op een gezoneerd industrieterrein 

5.8 Specificatie vorige vraag 

Geluid gezoneerd industrieterrein Vlissingen Oost. 

Ais onderdeel van het MER en de vergunningaanvraag is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 

rapportage van het onderzoek is als bijlage bij de MER gevoegd. 

5.9 Wat is de planologische bestemming van het gebied waarbinnen de inrichting is 
gelegen? 

Volgens het vigerende bestemmingsplan Industrieterrein Vlissingen Oost van de gemeente Vlissingen heeft 

; locatie de bestemming "zeehaven- en industrieterrein". De geplande uitbreiding past binnen het huidige 

bestemmingsplan. 

5.10 Passen de gevraagde activiteiten binnen dat kader? 

Ja 

5.11 Voeg plattegrond(en) met indeling van het bedrijf toe als bijlage(n) 

Geen bestanden beschikbaar 

5.12 Omschrijving van de (verandering van de) activiteiten en processen, de benodigde 
installaties en voorzieningen. 

_,' is sprake van uitbreiding van opslagcapaciteit. Er worden 13 nieuwe tanks gebouwd, inclusief tankput, 

leidingen en installaties. 

De vigerende vergunning is afgegeven voor het op- en overslaan van K1-, K2- en K3- producten. Mercuria 

vraagt met onderhavige aanvraag vergunning voor het opslaan van klasse 3 en 4 producten. 

Het primaire proces van op- en overslag van vloeibare aardolieproducten, food- en non-food, blijft 

ongewijzigd. Daarnaast is in de toekomst sprake van het blenden en additiveren van product. Dit is nader 

toegelicht in paragraaf 2.1 en 2.2 van de Aanvraag ARCADIS. 

De bestaande en nieuwe tanks zijn opgenomen in de tekening, zie bijlage 1 van de Aanvraag ARCADIS. 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 5. Activiteiten en ligging 

5.13 Voeg bestanden bij vraag 5.12 

Geen bestanden beschikbaar 

5.14 Geef een opgave van de (verandering van de) verwerkings- en/of produktiecapaciteit 
van de inrichting die hierboven is beschreven. 

De huidige opslagcapaciteit bedraagt 64.000 m3. Mercuria wil haar opslagcapaciteit vergroten door het 

bijplaatsen van 13 opslagtanks met een gezamenlijke capaciteit van 354.000 m3. Voor de uitbreiding wordt 

middels deze aanvraag een revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd. De 

uitbreiding zal plaatsvinden in twee fasen. Fase 1 houdt een uitbreiding in van vijf opslagtanks a 32.000 m3, 

wat neerkomt op een uitbreiding van 160.000 m3. In fase 2 worden vier tanks a 32.000 m3 geplaatst en vier 

tanks a 16.500 m3, wat neerkomt op een uitbreiding van 194.000 m3. De totale opslagcapaciteit komt 

daarmee neer op 418.000 m3. 

5.15 Geef de opgave van tijden en dagen waarop de inrichting of de onderscheiden 
onderdelen daarvan in werking zal of zullen zijn. 

Door het aankomen van zeeschepen en binnenvaartschepen is MTF3 24 uur per dag en 365 dagen per jaar 

bereikbaar voor werkzaamheden. 

5.16 Kunnen in het kader van de aangevraagde activiteiten binnen de inrichting 
proefnemingen plaats vinden? 

Nee 

5. 17 Specificatie proefnemingen 

5.18 Zijn er nadere gegevens die naar de mening van de aanvrager nodig zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag? 

Nee 

5.19 Specificatie nadere gegevens 

5.20 Is er sprake van een nieuwe installatie of een belangrijke wijziging in de exploitatie 
van een bestaande installatie? 

Ja 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 5. Activiteiten en ligging 

Geef aan welke BREF's er op de aangevraagde activiteit van toepassing zijn. In de 
toelichting is een tabel opgenomen met de primair relevante BREF's en de daarbij 
aanvullende BREF's 

Er zijn geen BREF's van toepassing op de activiteiten van Mercuria. 

5.22 Geef aan op welke wijze in deze aanvraag invulling is gegeven aan de definitie van 
"best beschikbare techniek", zoals bedoelt in de richtlijn of het betreffende BREF 
(BAT Reference Document) voor deze bedrijfstak. Of voeg uw IPPC-toets bij vraag 
5.23 bij. 

Er wordt voldaan aan de volgende richtlijnen: 

- PGS15, specifiek hoofdstuk 3 ten aanzien van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen I additieven. Er 

zal niet meer dan 10 ton aan stoffen worden opgeslagen. lie voor een nadere omschrijving paragraaf 13.5 

m de ACADIS Aanvraag. 

- PGS29, waarbij voor de onderlinge afstanden tussen de tanks aansluiting is gezocht bij de IP-19 Code. lie 

voor een nadere omschrijving paragraaf 13.5 van de Aanvraag ACADIS en paragraaf 2.2.5 van het 

veiligheidsrapport. 

- NRB I Bobo-richtlijn, er wordt een verwarloosbaar bodemrisico gerealiseerd en de tanks voldoen aan de 

categorie A status. lie voor een nadere omschrijving paragraaf 2.2 van de Aanvraag ACADIS. 

- NeR, de emissie van stoffen met een lagere damspanning dan 1 kPa bij opslagtemperatuur, zoals bij 

Mercuria, wordt als niet significant beoordeeld en daardoor is geen dampverwerkingsinstallatie noodzakelijk. 

Om de emissie tot een minimum te beperken worden de nieuwe tanks uitgevoerd als lage druktanks en 

voorzien van druklvacuOm kleppen. Zie voor een nadere omschrijving paragraaf 6.2 van de Aanvraag 

ACADIS. 

Deze richtlijnen zijn genoemd in bijlage 2 van de Regeling aanwijziging BBT-documenten en beschrijven de 

beste beschikbare technieken. 

5.23 Voeg hier uw IPPC-toets bij 

Geen bestanden beschikbaar 

5.24 Indien de aanvraag betrekking heeft op een IPPC-installatie, geef dan een beknopte 
beschrijving van de belangrijkste bestudeerde alternatieven, voor zover deze bestaan 

N.v.t. er is geen sprake van een IPPC-installatie. 

Alternatievenafweging is opgenomen in de milieueffectrapportage. lie hiervoor hoofdstuk 3 en 4 van het 

MER. ~- - - ---- ---- ---------_ _ 

- --- --------. 4f O~ "?-..::> ') , 

5.25 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

~een bestanden beschikbaar 
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Hoofdstuk 6. Milieuzorg 

6. Milieuzorg 

6.1 Is er een bedrijfsintern milieuzorgsysteem? 

neen 

6.2 wordt ingevoerd per 

0010010000 

6.3 Is er voor de inrichting een milieujaarplan? 

Nee 

6.4 Is er voor de inrichting een milieujaarverslag? 

Nee 

6.5 Is er voor de inrichting een bedrijfsmilieuplan? 

Nee 

6.6 Is een meet- en registratiesysteem ge"implementeerd? 

ja, ik voeg de bijlage toe bij de volgende vraag 

6.7 Bijlage meet- en registratiesysteem 

Geen bestanden beschikbaar 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 6. Milieuzorg 

6.8 Beschrijf op welke wijze (bij voorbeeld met een KAM-systeem) u milieuzorg binnen 
uw bedrijf gestalte geeft anders dan met een gecertificeerd milieuzorgsysteem. 

Binnen de inrichting is een Terminal Management Systeem (TMS) operationeel. Het 

Veiligheidsbeheerssysteem maakt hier onderdeel van uit. In het TMS zijn aile procedures met betrekking tot 

kwaliteit en veiligheid opgenomen. In het TMS zijn tevens milieuaspecten geintegreerd. Mercuria is ISO 9001 

gecertificeerd. 

Ais antwoord op de vragen 6.6 en 6.7 wordt hierbij aangegeven dat Mercuria een meet- en 

registratiesysteem heeft waarin verschillende installaties en voorzieningen zijn opgenomen. De installaties 

worden periodiek onderhouden en ge·inspecteerd, ook dit is een onderdeel van het terminal 

managementsysteem. 

Verder zijn de tanks voorzien van niveaumeting en stockregistratie. Hiermee wordt bijgehouden hoeveel 

1()duct er wordt op- en overgeslagen. Daarnaast zijn de tanks voorzien van temperatuurmeters waarmee de 

temperatuur van het opgeslagen product wordt gemeten. 

Ook het water- en energieverbruik wordt geregistreerd. Ten aanzien van afvalstoffen is een 

afvalstoffenboekhouding ge·implementeerd. Hierbij worden gegevens geregistreerd zoals datum van afvoer, 

afvalstroomnummer, afvalstoffencode, omschrijving, hoeveelhieid, oorsprong, hergebruik, inzamelaar en 

bestemming. 

6.9 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 

pagina 15 van 41 



Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 7. Bodem en grondwater 

7. Bodem en grondwater 

7.1 Is met betrekking tot de gevraagde activiteiten een bodemonderzoek uitgevoerd? 

ja (bijlage toevoegen bij vraag 7.3) 

7. 2 Reden geen bodemonderzoek 

7.3 Bijlage bodemonderzoek 

Geen bestanden beschikbaar 

7.4 Moet voor de gevraagde activiteit grond worden ontgraven? 

ja (bij volgende vraag aangeven waarvoor de ontgraven wordt gebruikt) 

7.5 De ontgraven grond zal worden gebruikt voor 

Er zal grand worden ontgraven ten behoeve van het civieltechnische werk zoals het plaatsen van de 

olieafscheiders, leidingen en leidingdoorvoeren, vloeistofkerende voorziening van de tankput. 

7.6 Is ten aanzien van de gevraagde activiteit een bodemrisico inventarisatie, als bedoeld 
in de Nederlandse richtlijn bodembescherming uitgevoerd? 

ja 

7.7 Voeg bodemrisicodocument toe 

Geen bestanden beschikbaar 

7. 8 Welke bodembeschermende maatrege/en zijn of worden met betrekking tot de gevraagde 
activiteiten getroffen? 

7.9 Wordt de kwaliteit en het functioneren van de voorzieningen gecontroleerd? 

7.10 Beschrijf de wijze waarop de controle plaatsvindt 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

I .. . Hoofdstuk 7. Bodem en grondwater 

7.11 Op welke wijze stelt u financieel zeker dat de aanwezig bodembeschermende 
voorzieningen in stand worden gehouden? 

lie paragraaf 5.3 aanvraag ARCADIS. 

Mercuria is verzekerd voor grote incidenten. 

Saneren van bodemverontreiniging zal afhankelijk van de technische/economische haalbaarheid worden 

betaald uit eigen middelen. 

7.12 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 8. Lucht 

8.1 Hebben de gevraagde activiteiten gevolgen voor emissies naar de lucht? 

Ja (vul onderstaand de gevraagde informatie in) 

8.2 Tabel I puntbronnen 

Bron nummer bron naam beperking bron hoogte component concentratie vracht [g/uur1 1 
emissie door: [m] 

lie H6 leeschepen N.v.t. 4m NOx en PM10 Zie paragraaf lie hoofdstuk 
Aanvraag en binnenvaartsc zijn in het 6.2 en 6.3 van 4 van het 
ARCADIS en binnenvaartsc hepen en 10 luchtonderzoe het luchtonderzoe 
luchtonderzoe hepen m k luchtonderzoe k 
k als bijlage zeeschepen gemodelleerd k 
bij MER 

8,3 Tabef /I diffuse emissies 

installatic stof emissie in kg/jaat- beperking emissie door: 
Zie vraag B.2 

8.4 Deze emissies zijn bepaald door 

lie hoofdstuk 6 Aanvraag ARCADIS 

lie Luchtonderzoek ARCADIS dat als bijlage bij het MER is gevoegd. 

8.5 Tabel III opslagtanks 

tanknummer product beperking emissie door: adem-/vulverlies [kg/jaar] 
(zie toelichting) 

lie tabel 2.1 Aanvraag lie tabel 13.8 en 13.9 
ARCADIS Aanvraag ARCADIS 

J 
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Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 8. Lucht 

8.6 label IV op- en overslag 

transportmiddel (zie product doorzet ton/jaar emissie [kg/jaar] 
toelichting) 
Binnenvaartschepen en lie tabel 13.8 en 13.9 lie milieurisicoanalyse als lie H6 Aanvraag 
zeeschepen Aanvraag ARCADIS onderdeel van het ARCADIS en 

Veiligheidsrapport. Het luchtonderzoek als bijlage 
Veiligheidsrapport is als bij MER 
separaat document bij de 
Aanvraag ARCADIS 
gevoegd. 

8.7 De emissie is bepaald door 

..... erekening, zie Luchtonderzoek ARCADIS dat als bijlage bij het MER is gevoegd. 

8.8 Zijn er geuremissies 

ja 

8.9 Tijdens normaal bedrijf 

Er wordt nagenoeg geen geur geemitteerd dat komt omdat er aileen niet vluchtige producten (dampspanning 

< 1 kPa) worden op- en overgeslagen. De enige emissie die vrij zou kunnen komen bij het opslaan van de 

""~oducten is de zogenoemde "Iijfgeur" van de tank. Deze is aileen in de directe nabijheid van de tank 

... aarneembaar « 1 0 meter) en bij het vullen van de tanks. Om de geur- en luchtemissie tot een minimum te 

beperken zijn de nieuwe tanks uitgevoerd als lage druktanks en zijn deze voorzien van druklvacuOm kleppen. 

8.10 lijdens bijzondere omstandigheden (bijv. starten, stoppen, onderhoud) 

Emissie tijdens opslag en/of productoverslag is beschreven bij vraag 8.6. 

8.11 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Hoofdstuk 9. Geluid en Trillingen 

9. Geluid en Trillingen 

9.1 Is een akoestisch onderzoek uitgevoerd? 

ja 

9.2 Voeg (beperkt) akoestisch onderzoek toe 

Geen bestanden beschikbaar 

9.3 Voeg het akoestisch model (Geonoise) toe 

Geen bestanden beschikbaar 

9.4 Zijn voor stationaire en mobiele trillingsbronnen (die buiten de inrichting hinder 
kunnen veroorzaken) trillingsberekeningen uitgevoerd? 

nee 

9.5 Voor de beschrijving wordt verwezen naar de volgende bij/age 

Geen bestanden besc:hfkbaar 

9.6 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Hoofdstuk 10. Afvalwater 

10. Afvalwater 

10.1 Hoe wordt het huishoudelijke en het bedrijfsafvalwater geloosd? 

openbaar riool 

oppervlaktewater 

10.2 8eschrijf hoe het huishoudelijke en het bedrijfsafvalwater worden geloosd. 

Zie hoofdstuk 8 van de Aanvraag ARCADIS. 

10.3 Welke van de volgende speciale voorzieningen zijn aangebracht? 

"'Iie/benzine-afscheiders 

1 0.4 Voeg de tekeningen van de vermelde voorzieningen toe als bijlage 

Bijlage_2.2_Layout_drainage_en_riolering.pdf 

10.5 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Hoofdstuk 11. Verkeer 

11. Verkeer 

11.1 Is er een bedrijfsvervoerplan aanwezig ? 

nee 

11.2 Voeg het bedrijfsvervoerplan toe 

Geen bestanden beschikbaar 

11.3 Geef aan wat de omvang is van het verkeer van personen en goederen van en naar de 
inrichting vanwege de activiteiten waarop deze aanvraag betrekking heeft 

Zie hoofdstuk 9 van de Aanvraag ARCADIS en het luchtonderzoek dat als bijlage bij het MER is gevoegd. 

11,4 De volgende maatregeien zijn getroffen om het verkeer van person en en goederen te 
beperken 

n vJ. nauwcfijks personenvervoer, voomamelljk woon-/werkverkeer. 

Aaf?- en afvoer schepen is onderdee! van het primaire bedrijfsproces van Mercurfa. Verder is Mercuria geen 

eigenaar van het product w8ardoor het buden de invloedssfeer van Mercuria ligt. 

11.5 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Hoofdstuk 12. Energie 

12. Energie 

12.1 Verbruikt uw bedrijf minder dan 25.000 m3 aardgas (of aardgas equivalenten) of 
minder dan 50.000 kWh electriciteit? 

nee 

12.2 Is de inrichting toegetreden tot een meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2012 
(MJA2)? 

ja, kopie van de toetredingsbrief is toegevoegd als bijlage bij de volgende vraag 

2.3 Toetredfngsbrfef meerjarenafspraak energie-efficiency 

12.3_ ToetredingsbrleLMJA3.pdf 

12.3 _Deelnemers!ijsL MJA3 _ SenterNovenLregeL218 _ en_219.xls 

12.4 Is er een energiebesparingsplan opgesteld? 

ja, kopie is bijgevoegd als bijlage bij volgende vraag 

12.5 Bijlage energiebesparingsplan 

Geen bestanden beschikbaar 

12.6 Is de inrichting toegetreden tot het convenant Benchmarking Energie Efficiency? 

12.7 Is er een Energie Efficiencyplan in het kader van het convenant Benchmarking 
opgesteld? 

12.8 Bijlage Energie Efficiencyplan 

Geen bestanden beschikbaar 

12.9 Datum concept gereed 

0010010000 
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12.10 Zijn of worden de mogelijkheden voor energiebesparing binnen het bedrijf 
onderzocht? 

12.11 Bijlage onderzoek energiebesparing 

Geen bestanden beschikbaar 

12.12 Welke energiegegevens worden gemeten en geregistreerd? 

12.13 Met welke frequentie gebeurt dit? 

12.14 Energiezorg is systematische aandacht voor het energiegebruik en de -kosten in de 
organisatie. Wordt er aan energiezorg gedaan? 

12.15 Wijze van energiezorg 

12.16 Is de aanvrager van plan een energiezorgsysteem op te zetten volgens de Referentie 
Energiezorg van Novem? (zie www.energiezorg.novem.nl) 

12.17 Overzicht energiegebruik in een recent, representatief jaar, of maak een schatting 

energiedrager hoeveelheid omrekenfactor energiegebruik (MJ) 
gas (m3) 31,65 
elektriciteit (kWh) Zie paragraaf 10.1 van de 9,0 0 

Aanvraag ARCADIS 
huisbrandolie (liter) 36,2 
diesel (liter) 35,9 
propaan (liter) 23,2 
butaan (liter) 26,6 
totaal 0 
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Hoofdstuk 12. Energie 

12.18 Kosten energieverbruik van het bij vraag 12.17 gekozen representatieve jaar 

energiedrager kosten 
gas 
elektriciteit 
huisbrandolie 
diesel 
propaan 
butaan 

12.19 Bovenstaande gegevens zijn van het jaar 

o 

12.20 Is het energieverbruik dat u in bovenstaande tabel hebt ingevuld representatief voor 
het bedrijf? 

ja 

12.21 De gegevens zijn niet representatief, want 

12.22 Overzicht van installaties en bedrijfstijden 

12.23 Verdeling energie over de onderdelen van het bedrijf 

12.24 Geeft de energiebesparende maatregelen die in het bedrijf getroffen zijn aan, inclusief 
besparing in MJ/jr 

12.25 Geef de energiebesparende maatregelen aan, die gedurende de komende jaren 
getroffen zullen worden 

12.26 Welke veranderingen, die van invloed kunnen zijn op het energiegebruik en/of op de 
fasering van de energiebesparende maatregelen, worden gedurende de volgende 
jaren verwacht? 
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Hoofdstuk 12. Energie 

12.27 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt,. 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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13. Stoffen 

Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 13. Stoffen 

13.1 Verstrek een overzicht van aile grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en 
eindproducten die in de inrichting aanwezig kunnen zijn in een hoeveelheid van 100 
kilogram of meer 

Naam van de stof Cas-nummer Hoeveelheid maximaal aanwezig 
(ton) 

Zie H13 Aanvraag ARCADIS Afhankelijk van het opgeslagen 41B.000 m3 (334.400 ton 
product. CAS-nummer van uitgaande van gasolie met een 
producten die worden opgeslagen dichtheid van BOO kg/m3) 
worden geregistreerd, zie 
paragraaf 11.2 van de Aanvraag 
ARCADIS 

13.2 Welke maatregelen zijn of worden genomen om het verbruik van de in de vorige 
vraag genoemde grond- of hulpstoffen te beperken? 

n.v.t. Mercuria verbruikt niet of nauwelijks stoffen, de producten in de opslagtanks worden namelijk niet 

verbruikt door Mercuria. Er is enkel sprake van tijdelijk op- en overslag van verschillende producten. Mercuria 

is geen eigenaar van deze stoffen tijdens de op- en overslag. Wei is Mercuria verantwoordelijk dat deze 

activiteiten worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders. 

13.3 Verstrek tenminste de volgende informatie van grondstoffen, hulpstoffen, 
halffabrikaten en eindprodukten, waarvan binnen de inrichting meer aanwezig is dan 
de waarden genoemd in de tabel van de toelichting (Iaatste kolom) 

aam van de stof Maximale Doorzet Wijze van aanvoer/afvoer Maximaal aantal 
(ton/jaar) Overslaghandelingen per 

jr. 
Zie tabel13.B en 13.9 Doorzet is afhankelijk van Binnenvaartschepen en Zie het luchtonderzoek 
Aanvraag ARCADIS de wensen van de zeeschepen. dat als bijlage bij het MER 

klanten, Mercuria is geen is gevoegd. 
eigenaar van het product. 
Een benadering van de 
doorzet is opgenomen in 
de milieurisicoanalyse 
welke als onderdeel van 
het veiligheidsrapport is 
opgesteld. Het 
veiligheidsrapport is als 
separaat document bij de 
Aanvraag ARCADIS 
gevoegd. 
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Hoofdstuk 13. Stoffen 

13.4 Verstrek van grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten waarvan 
binnen de inrichting meer aanwezig kan zijn dan de in de toelichting van vraag 13.3 
genoemde drempelwaarde en die opgeslagen zijn in opslagtanks en/of procesvaten 
volgende informatie 

Tanknr Tankinhoud Tankfunctie Stof Stofcategori Opslagdruk Opslagtemp Aggregatiet 
(tanknaam) (m3,max.) e (bar) . (graden C) oestand 
Zie tabel2.1 Zie tabel 2.1 Opslag Zie tabel klasse 3 en Buitentemp Vloeistof 
Aanvraag Aanvraag product 13.8 en 13.9 4 eratuur. 
ARCADIS ARCADIS Aanvraag 

ARCADIS 

13.5 Verstrek van grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten, waarvan 
binnen de inrichting meer aanwezig kan zijn dan de in 13.3 genoemde 
drempelwaarden en die opgeslagen zijn in opslaggebouwen of op opslagplaatsen de 
volgende informatie 

Aanduiding PGS15 Naam van Stofcategori Opslagmedi Maximale Eenheid Aggregatie 
opslaggebo opslag de stof e um opslagcapa (ton of m3) toestand 
uwen/of Ua/nee) cite it 
opslagplaat 
s 
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Vooreen Ja 
opgave van 
de 
productverb 
eteraars I 
additieven 
zie tabel 
13.7 
Aanvraag 
ARCADIS. 

Vergunningaanvraag wet milieubeheer (form 0906) 

Hoofdstuk 13. Stoffen 

Afhankelijk Zie tabel IBC's I 10 ton 10 ton Vloeistof 
van de 13.7 vaten I (waarbij 
wensen van Aanvraag speciale nooit meer 
de klant. De ARCADIS emballage dan 1.000 
ADR-klasse kg zeer 
indeling is giftige 
weergegeve stoffen 
n in tabel verpakkings 
13.7 van de groep lof 
Aanvraag stoffen van 
ARCADIS de klasse 8 

verpakkings 
groep I met 
aanvullend 
etiket 
modelnr 6.1 
worden 
opgeslagen) 

13.6 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Hoofdstuk 14. Afvalstoffen 

14. Afvalstoffen 

14.1 Welke gevaarlijke afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting tengevolge van de 
gevraagde activiteiten 

afvalstof Euralcode hoeveelheid wijze van opslag maximale opslag 
(kg/jaar) en opslaglocatie 

Zie H12 
Aanvraag 
ARCADIS 
Olieen KGA 13.02, 13.03, Geringe mate, Speciale Vaten enkele m3 Onbekend 

13.05.03*, enkele kg. emballage 
13.08.99*, inpandig in 
15.02.02* controleruimte. 

Water/oliemengs 05.01.06*, 700 m3 per jaar Wordt na 2.532 Itr Onbekend 
els 13.05.03*, reiniging van de (verdeeld over 2 

13.07.03, tanks afgevoerd olieafscheiders) 
13.08.99*, waardoor geen 
16.07.08*, sprake is van 
16.10.01* opslag. Afvoer 

van sludge uit de 
olieafscheider 
wordt gebufferd 
in de 
olieafscheider. 
Condens/drainw 
ater wordt via 
een apart 
drainagesysteem 
gedraind waarop 
vervolgens een 
slang van een 
zuigwagen wordt 
aangesloten. 

14.2 Welke niet-gevaarlijke afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting tengevolge van de 
gevraagde activiteiten 

afvalstof Euralcode hoeveelheid wijze van opslag maximale opslag 
(kg/jaar) en opslaglocatie 

Zie H12 
Aanvraag 
ARCADIS 
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Hoofdstuk 14. Afvalstoffen 

Gescheiden 20.01 +/- 2.500 kg/jr Container 5 m3 per Onbekend 
ingezamelde container 
fracties 

14.3 Op welke wijze stelt u financieel zeker dat de onder de punten 14.1 en 14.2 vermelde 
maximale opslagen zullen worden afgevoerd 

Zie paragraaf 5.3 Aanvraag ARCADIS 

14.4 Welke maatregelen zijn of worden getroffen om het ontstaan van afvalstoffen te 
voorkomen of te beperken 

Zie H12 Aanvraag ARCADIS. Het beleid van Mercuria is erop gericht zoveel mogelijk te minimaliseren, te 

controleren en zo te behandelen dat de milieubelasting en verwerkingskosten zo laag mogelijk blijven. Ais 

uitgangspunt geldt hierbij de 'Ladder van Lansink': preventie, hergebruik, verbranden en storten. Bij Mercuria 

worden geen afvalstoffen verbrandt en/of gestort. Afvalstoffen zullen gescheiden worden afgevoerd naar 

erkende verwerkers. 

14.5 Worden afvalstoffen die binnen de inrichting zijn ontstaan nuttig toegepast of 
verwijderd binnen de inrichting 

nee 

14.6 LeA-methode bijvoegen 

len bestanden beschikbaar 

14.7 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Hoofdstuk 15. Veiligheid 

15. Veiligheid 

15.1 Heeft deze vergunningaanvraag betrekking op activiteiten/processen met gevaarlijke 
stof(fen)? 

ja 

15.2 Zijn de veiligheidsaspecten een punt van aandacht geweest? 

ja (geef een toelichting bij 15.3) 

15.3 Toefichting bij vraag 15.2, vei/igheidsaspecten 

Bij het ontwerp van de nieuwe tanks is de PGS 29 a/s uitgangspunt gehanteerd. Ten aanzien van de toets/ng 

van de gehanteerde afstanden tussen de nieuw te pfaatsen opsfagtanks en over/ge objecter! en de tanks 

onder/lng is aans!uiting gezocht bij de lP 19 Code. 

15.4 Op welke wijze is veiligheid in de procesvoering organisatorisch geregeld? 

Binnen de inrichting is een Terminal Management Systeem aanwezig. Een onderdeel daarvan is het 

Veiligheidsbeheerssysteem conform het Besluit risico's zware ongevallen 1999. 

15.5 Is de inrichting relevant voor opname in het risico-register (zie toelichting)? Zo ja, 
geef aan welke aanduiding RRGS van toepassing is 

Code A: BRZO 

15.6 Geef een toelichting op de categorie-indeling 

Mercuria valt als gevolg van de opslagcapaciteit aan aardolieproducten onder de reikwijdte van het Besluit 

risico's zware ongevalle 1999. 

Aangezien de opslagcapaciteit van verpakte gevaarlijke stoffen niet meer bedraagt dan 10 ton is 

bovengenoemde categorie C1 niet aangevinkt. 

15.7 Is er een QRA uitgevoerd? 

ja 

15.8 Voeg de QRA bij 

Geen bestanden beschikbaar 
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15.9 Waarom is er geen QRA uitgevoerd? 

15.10 Is he! BEVf van toepassing? 

15.11 Voeg een bijlage toe met betrekking tot vraag 15.10 (BEVI) 

Geen bestanden beschikbaar 

15.12 Vermeld hier de relevante gegevens met betrekking tot de PGS 15 opslag (zie 
toelichting) 

15.13 Uggen er kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare 
milieubeschermingsgebieden, als genoemd in vraag 5.4, binnen de 10-6-contour en/of 
het invloedsgebied? 

nee 

15. 14 Geef Ban welke kwetsbare en/of beperkt kwetsbare gebieden en/of kwetsbare 
milieubeschermingsgebieden binnen de 10-6-contour en/of het invfoedsgebied ffggen 

15.15 Wordt er voldaan aan de vereisten v~~r het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico? 

flicht toe bij vraag 15.16) 

15.16 Geef een toelichting op het plaatsgebonden en groepsrisico 

Zie QRA ARCADIS welke als bijlage op de MER is bijgevoegd. 

15.17 Is de kennisgeving BRZO nog actueel 

nee (voeg nieuwe kennisgeving BRZO bij bij vraag 15.18) 
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15.18 Bijlage kennisgeving 

Bijlage_5_Kennisgeving_Brzo_Mercuria_ Terminals_Flushing_MTF3.doc 

15. 19 Datum indienen huidige kennisgeving 

0010010000 

15.20 Is het besluit drukapparatuur van toepassing? 

ja 

15.21 Toelichting besluit drukapparatuur 

Pompen voldoen aan het Warenwetbesluit drukapparatuur. 

15.22 Kan er sprake zijn van gas- e/o stofontploffingsgevaar? 

nee (toelichten bij vraag 15.23) 

15.23 Toelichting ontploffingsgevaar 

Dampspanning van de opgeslagen klasse 3 en 4 vloeistoffen is zodanig laag dat er geen gevaar is voor 

ontploffing als gevolg van het ontsteken van dampen. 

Zie tevens het veiligheidsrapport dat als separaat document bij de aanvraag is gevoegd. 

15.24 Zijn er in het verleden veiligheidsstudie(s) uitgevoerd? 

ja 

15.25 Wanneer zijn de veiligheidsstudies uitgevoerd? 

16/07/2007 

15.26 Zijn er daama nog wijzigingen doorgevoerd? 

ja 
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15.27 Omschrijving wijzigingen 

Enkele wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie zijn: 

- Uitbreiding opslagcapaciteit van 64.000 m3 naar 418.000 m3. 

- Geen opslag van klasse 1, 2 en 3 producten maar enkel nog van klasse 3 en 4 producten. 

- Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. 

Zowel de ThermPhos steiger als de Invista steiger worden gebruikt. 

Beperkt VR (volgens PGS6) is als separaat document bij de Aanvraag ARCADIS gevoegd. 

15.28 Verstrek informatie betreffende redelijkerwijs voorzienbare ongewone voorvallen (zie 
toelichting) met gevolgen voor de omgeving: emissies naar de atmosfeer, lozingen 
naar oppervlaktewater, bodemverontreiniging, stankemissies, geluidsemissie en 
externe veiligheid 

Zie beperkt veiligheidsrapport dat als separaat document bij de Aanvraag ARCADIS is gevoegd. 

Ais gevolg van lekkage of morsen kunnen verontreinigingen (land) of spills (water) ontstaan. Bij dergelijke 

voorvallen wordt de verontreiniging terstond opgeruimd met aanwezige absorptie- en opruimfaciliteiten zoals 

olieworsten op het water, absorptiemateriaal en een zuigwagen. Tevens zijn voor specifieke gevallen 

procedures opgenomen in het bedrijfsnoodplan. Medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van het 

noodplan en zullen hiernaar handelen bij incidenten. Voordat de nieuwe installaties en toebehoren in gebruik 

worden genomen zal het bedrijfsnoodplan zijn aangepast en ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de 

provincie Zeeland en de gemeentelijke brandweer. 

15.29 Welke maatregelen zijn of zullen worden genom en om de in de vraag 15.28 genoemde 
voorvallen te voorkomen dan wei de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken? 

_Ie beperkt veiligheidsrapport dat als separaat document bij de Aanvraag ARCADIS is gevoegd. 

Periodiek worden inspectierondes op het terrein uitgevoerd. Eventuele schade aan installaties en materieel 

wordt hierdoor tijdig gesignaleerd. Men werkt conform de procedures uit het interne managementsysteem. 

Medewerkers zijn geschoold en kundig voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. 

Er zijn voldoende faciliteiten aanwezig om eventuele lekkages op te ruimten en schade te herstellen. 

15.30 Geef aan hoe (veiligheid en milieu) incidenten worden geregistreerd en onderzocht. 
Geef ook aan hoe leermomenten worden benut om de kans op herhaling te 
voorkomen 

Ongevallen en incidenten worden gemeld volgens de procedure uit het managementsysteem en 

geregistreerd op een speciaal formulier. Eventueel noodzakelijke vervolgacties worden tevens op dit 

r"rmulier beschreven. 

,11dien aanpassingen van werkinstructies of procedures noodzakelijk is worden deze doorgevoerd volgens de 
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procedure (Beheersen van wijzigingen). 

15.31 Is een onderhoudsmanagementsysteem geimplementeerd? 

ja 

15.32 Voeg hier de bijlage onderhoudsmanagementsysteem toe 

Geen bestanden beschikbaar 

15.33 Toelichting onderhoudsmanagementsysteem 

Speicifiek voor onderhoud en inspecties is een procedure opgenomen in het Terminal managementsysteem 

(TMS), dit is de procedure VBS.M.DO.09. In deze procedure is aangegeven op welke wijze inspecties, 

preventief en correctief onderhoud en kalibraties plaatsvinden. 

15.34 Geef aan welke van de volgende richtlijnen van toepassing zijn 

PGS 15,Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Voormalig CPR-nummer 15-1, 15-2 en 15-3 

PGS 29, Vloeibare aardolieproducten, bovengrondse opslag in verticale cilindrische installaties, Voormalig CPR-nUl 

15.35 Toelichting op vraag 15.34 

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen / additieven valt binnen de reikwijdte van de PGS15 richtlijn. 

De bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten uit klasse 3 en 4 valt binnen de reikwijdte van de 

PGS29 richtlijn. 

15.36 Is er een bedrijfsnoodplan aanwezig? 

ja 

15.37 Op welke datum is de meest actuele versie overlegd met de gemeentelijke 
brandweer? 

18/06/2008 

15.38 Kunnen er als gevolg van de aangevraagde activiteiten giftige, brandbare, explosieve 
stoffen vrijkomen (1% letaliteit contour) 
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15.39 Geef aan welke stoffen risicomaatgevend zijn voor toxisch, brand en explosie. 
Vermeld stofnaam en CAS-nr. 

15.40 Bereken de effectafstand op basis van de eenvoudige rekenmethodiek. Voeg bijlage 
berekening toe 

Geen bestanden beschikbaar 

15.41 Reiken de in vraag 15.40 vermelde afstanden buiten de inrichting? 

15.42 Geef aan hoe het starten en stop pen van installaties wordt geregistreerd. Geef ook 
aan op welke wijze de milieu- en veiligheidsgevolgen van het starten en stoppen in 
beeld wordt gebracht 

Van laden en lossen wordt bijgehouden hoeveel wordt overgeslagen en wanneer dit plaatsvindt. Gegevens 

met betrekking tot bestemming en vervoerder zijn opgenomen in de vervoersbescheiden. 

15.43 Is het VR in overeenstemming met het gestelde in deze (revisie-)aanvraag? 

ja 

15.44 Bij/age (deef-)vei/igheidsrapport 

Geen bestanden beschikbaar 

15.45 Indien u aanvullende informatie heeft die u in bovenstaande vragen niet kwijt kunt, 
dan kunt u dit hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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16. Afval be"' en verwerkende bedrijven 

16. 1 V~~r welke termijn wordt vergunning gevraagd? 

Onbepaalde tijd. 

16.2 Informatie per te accepteren afva/stot 

Afvalstof LAP-sector Herkomst Hoeveelheid Opslag cap. Opslagduur Bestemming 
[kg/jaar] (max) (max.) 

Onderstaande 
is n.v.t. 
aangezien 
MTF3 geen 
afvalaccepter 
end bedrijf is. 

16,3 Voldoet de be-Ivelwerking aan de minfmumstandaard afs genoemd in het LAP? 

16.4 Voeg het LeA-rapport toe a/s bij/age 

Geen bestanden beschikbaar 

16.5 Zijn er voomemens am afva/stoffen uit het buiten/and in ontvangst fe nemen? 

16,6 Welke hoeveelheden worden uit het buitenfand verwacht 

Afvalstof LAP-sector Herkomst Hoeveelheid kg/jaar 
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16.7 Zullen afva/stoffen worden gemengd? 

16.8 De vo/gende afva/stoffen worden gemengd 

16.9 Wat is de omvang van de te plegen investeringen en welke investeringen zijn reeds 
gep!eegd? 

~ 10 Op welke wijze worden de werkzaamheden gefinancieerd (eigen respectievelijk vreemd 
vermogen, kart of Jangfopend krediet, enz)? 

16, 11 Beschrijf per afvalstof het vastgestelde tarief voor de vetwijdering a!smede de wijze waarop 
dit is vastgesteld. (incl. verpakking, hergebruiksmoge/ijkheden of opbrengsten van 
teruggewonnen stoff en) 

16,12 Op welke wijze stelt u financiee! zeker dat de onder de punt 16.2 vermelde maximale 
ops!agen zuflen worden afgevoerd? 

16. 13 Voeg een organisatieschema van het bedrijf met de namen en functies van de relevante 
milieu personen a/smede beschikbaarheid en vakbekwaamhefd van de werkzame personen 
toe 

Geen bestanden beschikbaar 

16. 14 Voeg een beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid toe 

Geen bestanden beschikbaar 

16.15 Voeg een omschrijving toe van het systeem van administratieve organisatie en interne 
controls 

en bestanden beschikbaar 
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16.16 Voeg een beschrijving loe van hel verband lussen de goederen en financiS/e adminislra/ie. 
de meldingen in hel kader van de Wet milieubeheer en de acceplalieprocedure die wordl 
gevolgd 

Geen bestanden beschikbaar 

16.17 Indien u aanvu/lende informalie heet! die u in bovenslaande vragen niel kwijl kunt, dan kunl 
u dil hier in de bijlagen bijvoegen 

Geen bestanden beschikbaar 
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Bijlagen 

Toegevoegde bijlagen: 

1.2 logo_MTF.jpg 

3.21 AIM_MTF3.pdf 

4.2 Aanvraag_bouwvergunning...,:MTF3_meChandtekening.pdf 

5.1 Bijlage_ 4_ Topograftsche_kaart.pdf 

ti.1 Bijlage_2.1_Layout_terrein_MTF3.pdf 

12.3 12.3_ ToetredingsbrieCMJA3.pdf 

?3 12.3_Deelnemerslijst_MJA3_SenterNovem_regeL218_sn_219.xis 

pagfna 41 van 41 



VERGUNNINGAANVRAAG WET M,LlEUBEHEER I 

( 

BIJLAGE 1 In richti ngsteken ing 

107.1296014:0.1 ARCADIS 151 



VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEERI 

1074296014:01 ARCADIS j 52 



VERGUNNINGAANVRAAG WET M,LlEUBEHEER I 

BIJLAGE 2 Kadastrale tekening 

101429601'1.0 1 ARCADIS 153 



VERGUNNINGAANVRAAG WET M,LlEuBEHEER I 

1074296014:01 ARCADIS 154 



VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER I 

BIJLAGE 3 Uittreksel Kamer van Koophandel 

ARCADIS 155 



VERGUNNINGAANVRAAG WET MILIEUBEHEER I 

ARCADIS 156 



( 

Dossiernummer: 22023778 Blad 00001 

Uittreksel uit het handelsregister van de Karners van Koophandel 
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Zuj~dwest-Neder land 

Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
Naam 
Statutaire zetel 
Akte van oprichting 
Akte laatste statuten-

"jziging 
t,.~atschappeli jk kapi taal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Fusie/splitsing 

Onderneming; 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
Datum vestiging 

rechtspersOOn 

:Besloten vennootschap .. ... ................ .. . . 
:Mercuria Terminals Flushing B.V . . . ... . ..... . . . 
: Vlissingen . .... . .......... .. ...... . ... . . . .... . 
:14-08-1981 . ............ . ....... . . .. . . . ........ . 

: 25-06-2007 ....... . .. . . .... . ......... .. ..... . . . 
: EUR 2.268.901,08 .. ...... . ............... ... .. . 
:EUR 453.780,22 . ......... . .... . ...... . ........ . 
: EUR 453.780 J 22 ............ . ........... .. ...... . 
(Kapitaal omgezet in euro ex art. 2:178c B.W.) 

:Op 26 juni 2008 fusievoorstel gedeponeerd .... . 
Verkrijgende rechtspersoon: Mercuria ........ . 
Terminals Flushing, dossiernummer: 22023778 .. . 
Verdwijnende rechtspersoon: Mercuria .... . .... . 
Terminals Flushing lIB. V. I dossiernummer: ... . 
24268196 en Mercuria Terminals Flushing III .. . 
B.V. J dossiernumrner: 24268197 ................ . 

:Mercuria Terminals Flushing B.V ...... . ....... . 
:Oosterhavenweg 14, 4382NL Vlissingen ....... . . . 
: 0118-4'92820 ..... .. ..... . ....... . ........ . ... . . 
: 0118-492829 ..... . ..... .. ... . ..... . .... . .... . . . 
: 14-08-1981 . . .......... . ..... . ...... . ....... .. . 

~ijft de onderneming 
Bedrijfsomschrijving 
Werkzame personen 

sinds: 14-08-1981 ........... . . . ........... . ......... . 
:Op- en overslagbedrijf. Veembedrijf .... . ..... . 
: 12 ........... . .. . ......................... . .. . 

Enig aandeelhouder: 

Na,am : Mercuria Energy Asset Management B. V. . ....... . 
Adres :Koningslaan lI2, 3583GV Utrecht .............. . 
lnschrijving handelsregister 
onder dossiernummer :30240949 ............ . ............ . .......... . . 

Enig aandeelhouder sedert : 30-05-2008 . . ....................... . .... .. ... . 

Bestuurder(s): 

29-07-2008 Blad 00002 voIgt. 



Dossiernummer: 22023778 

Naam 
Geboortedaturo en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 

i.tel 
__ ..:!voegdheid 

Blad 00002 

:Klomp, Antonius Johannes Albertus Maria ...... . 
:10-11-1954, Deventer .......... ............... . 
:01-05-2007 ........ . ............... . .......... . 
:Directeul' .... . ............ . ... . ........ . ..... . 
:Al1een/ze1fstandig bevoegd ................... . 

: Schreurs, Franciscus Hubertus Josephine _ .. ... . 
: 26-01-1972, Sittard ........... .. . ............ . 
:01-01-2008 .... .... ...... . ................. .... . 
:Directeur ... ...... .... .... .. . ... . ...... ... .. . 
:Al1een/zelfstandig bevoegd ... ... .. ..... _ ..... . 

---------------------------------------------------------------- ------------
Gevolmachtigde{n) : 

Naarn 
Geboortedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Ti t.el 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboertedatum en -plaats 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

29-07-2008 

: Janssen) Johannes Gerardus ................ . .. . 
; 07 -03-1957 I Haar lem . ..... .................... . 
: 01-02-2007 ....... ... ...... . .......... . ....... . 
: Terminal manager ............................. . 
:Het tekenen van vrachtbrieven, cognossementen . 
en beurtvaartadressen inzake accijnzen en .... . 
invoerrechten op het kantoor van Petroplus ... . 
Tankstorage Vlissingen. Bet verrichten van .. . . 
aIle vereiste verzoeken, verklaringen en .. . .. . 
aangiften, alsmede het lichten van aIle ...... . 
documenten, het tekenen van aIle stukken, .... . 
het doen van a11e betalingen, het ontvangen '" 
vall aIle de vennootschap competerende stukken, 
het kwi teren van ontvangst daarvan en in het .. 
algemeen ten genoemde vennootschap verri:chten 
van alles dat de directie van de vennootschap . 
zou kunnen, roogen en moeten doen ten aanzien .. 
van accijnzen en invoerrechten . .... .... . ... , .. 

:van Leeuwen, G~jsbertus Marinus .. .... _ . .. .... . 
: 15-12-1952, I s-Gravenhage .............. _ .. .. . . 
: 01-01-2007 ................................... . 
: Procuratiehouder ............ .... ..... . . . .. ... . 
:Tekenen van vrachtbrieven, beurvaartadressen en 
cognossementen, het ten kantore der .......... . 
invoerrechten en accijnzen deen van aIle ..... . 
vereiste verzoeken, verklaringen en aangiften, 
alsmede het lichten van aIle, op het ..... _ .... 

Blad 00003 voIgt. 



( 

Doss iernummer: 22023778 Blad 00003 

vorenstaande, betretfende documenten .. . ...•..• 

Alleen ge ldio indien door de kamer voorzien van een o ndert e k ening. 

' -

Middelbu rg, 29 -07-2008 
Uittreksel is vervaardigd om 10.41 uur 

Voor uittreksel 

--Dr. Ir. R. J. van Renterghem 
Oirecteur 
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______ Directis Ruimte; Milieu en Water 
( 

Provincie Zeeland 

r - ··-·---r-··--....-----.-----......... --··-·········T···- ··--··- -- - I .. - - ... - _ .. . - ..... -

bertcht Of) br.ef van: 

\.Iwkenmerk 

onskenmerk 08018502 

afde!!ng: MUleuhygi(~ne 

bijiage{n): 1 

M. Zeeman/l. Vermeer 

docrldesnummer. 0118-631941/1924 

Evaluatieverslag Invista Vlisslngen 

verzonden: 18 JUN! 2008 
Geachte heer De Graaf, 

Invista Polyester SV. 
La.v. de heer M. de Graaf 
Postbus 408 
4380 AK VLlSSINGEN 

AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING 

Mddelburg, 17 juni 2008 

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 17 juni 2008, 
nr. 08018502. 
In deze beschikklng wordt met het evaluatieverslag op grond van het Beslult uniforme saneringen voor de loca
tie 810kveld 50/60, Europaweg~Zujd 2a te Vlisslngen ingestemd. 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden binnen zes weken schriftelljk bezwaar worden gemaakt. 
Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw L. Vermeer (0118~631924). 
Voor informatie over technische aangelegenheden klint u contact opnemen met de heer M, Zeeman (0118-
631941). 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten, 
namens d rn, 

Het Gruel1() Woud I. MIt1delburV( I- [01181, 63J IUD \\·wW.Z,,&I,'lhd.ni 
Puslblls 165 r· [0118)· 634756 
4 JJO AD MHld(!lburg 

jjj 



Directie Ruimte. Milieu en Water Provincie Zeelard 

- _ .. 1········_-···_·15 ac ts: '---\VfIoOe urg 
Datum: 17 juni 2008 
Kenmerk: 08018502 
Afdeling: MHleuhygiene 
Globiscode: ZL071800281 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 

Aanleiding 
Op 7 mel 2008 hebben wi] een evaluatieverslag op grond van artikel 13 Besluit uniforme saneringen 
en artikel 4.2 Regeling uniforme saneringen ontvangen van ABO Milieuconsult B.V. (voorheen SGS 
Ecocare Environmental Services B.V.) te 's-Gravenpolder namens frwista Polyester B.v. te Vlissingen. 
Hat evaluatieverslag heeft betrekking op de sanerlng of een fase van de sanering op de locatie Euro
paweg Zuid 2a te Ritthem, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nummer 952. 

De volgeode stukken zijn bij ons ingedfend: 
Evaluatieverslag (BUS) categorie immobiel (art. 1.2.a), ABO Milieuconsult B.V., projectnr. EZ 
863.577/san, maart 2008. 
Diverse bijlagen. 

Na de melding van het voornemen tot sanering, ontvangen op 30 januari 2008, is door SGS Ecocare 
per e-mail, d.d. 13 maart 2008, gemeld dat de te bereiken eindwaarde van de sanering van de bo
demverontreiniging met zink niet tot BGWII (interventiewaarde) zou worden uitgevoerd, maar tot de in 
eerder bodemonderzoek voor zink bepaalde achtergrondwaarde van 100 mg/kg. Daartoe is op 
10 maart 2008 nog een aanvullend bodemonderzoek door SGS Ecocare uitgevoerd (briefrapport d.d. 
20 maart 2008. kenmerk EZ 863577/nbo) am de nieuwe contour van ontgraving (100 mg/kg) verder te 
bepalen. In dat geval zou het volume te verwijderen verontreinigde grond toenemen van 83 m3 naar 
circa 300 m3 • Omdat de saneringsinspanning hiermee verder gaat dan aanvankelijk was gemeld. is dit 
geen reden geweest om een nieuwe melding te laten indienen. 

Het evaluatieverslag bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te 
kunnen nemen, 

Wetgeving 
Op grond van artikel14 8esluit uniforme saneringen moeten wij binnen 8 waken na ontvangst van het 
evaluatieverslag, een beslissing nemon omtrent het evaluatieverslag. 

Procedure 
Op bovengenoemde besluiten (instemmlng evaluatieverslag en nazorgplan) is titel 4.1 van de Alge
mene wet bestuursrecht van toepassing. 
Dit betekent dat belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd, indien aan de voor
waarden van artikef 4:8 van de Aigemene wet bestuursrecht wordt voldaan, in de gelegenheid moeten 
worden gesteld om zijn of haar zienswijzen naar keuze mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar te 
maken. 
Van dit horen kan op grond van de redenen vermeld in artike! 4:11 van de Aigemene wet bestuurs· 
recht worden afgezien. Tevens kan van het horen worden afgezien indien de belanghebbenden naar 
verwachtingen geen bedenkingen zullen hebben. 
De verwachting is dat belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd geen beden
kingen naar aanleiding van de beschikking habben. Er is daarom besloten om hen niet te horen. 

Zienswijzen 
Er zjjn geen zienswijzen ingediend. 

He! Groene WowJ L Mlfh:JI'l blJt~ T. !OI i81 · 63J lOO WWW.l<!\·IDlld.nl 
P()~Jhu~ 165 f. [O l iSl 634756 
4330 AD Mi{!delhlJr~: 



Evaluatieverslag 
Uitvoeringsperiode sanering 
Uit het evaluatieverslag is gebleken dat de sanering is uitgevoerd in de periode van 12 maart 2008 tot 
18 maart 2008. 

Uitvoering conform BUS 
Artikel 14, eerste lid, Besluit uniforme saneringen bepaalt dat gedeputeerde staten moeten instemmen 
met het evaluatieverslag. Gedeputeerde staten stemmen aileen in met het verslag indien de sanering 
voldoet aan de eisen die hieraan het Beslu it uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen 
zijn gesteld. 

Beoordeling uitgevoerde sanering 
De sanering is onder milieukundige begeleiding uitgevoerd. De ontgraving is uitgevoerd over een op
pervlakte van 980 m2

• Er is ontgraven tot een diepte van 0,30 m-mv. Binnen sen deel van de ontgra
yen contour is men op een diepte van ongeveer 0,15 m-mv gestuit op een laag slakken. Deze zijn niet 
verder ontgraven . De contour van deze slakkenlaag is in het evaluatieverslag opgenomen. In totaal is 
254 m3, wat overeenkomt met 432,4 ton, sterk verontreinigde grand afgevoerd naar Jaartsveld Groen 
en Milieu te Steenbergen (Noord-Brabant). Van de putbodem en -wanden zijn controlemonsters ge
nomen en onderzocht op zink. Hieruit blijkt dat de gehalten onder de vooraf bepaalde achtergrond
waarde van 100 mg/kg vallen. De ontgraving is aangevuld met schone grond welke in depot aanwezig 
was elders op het bedrijfsterrein. Deze grond is bij andere werkzaamheden op het terrein vrijgekomen. 
Door middel van een indicatief onderzoek Bouwstoffenbesluit is de kwaliteit beoordeeld als schoon. 
De sanering is uitgevoerd overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme 
saneringen. 

Met het evaluatieverslag stemmen wij in. 

Kadastrale registratie 
Ingevolge artikel 55 van de Wet bodembescherming wordt een afschrift van dit besluit gestuurd aan 
het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers . Daarmee wordt de aard van 
dit besluit bij de betrokken percelen in de kadastrale registratie vermeld . 

Uit het evaluatieverslag blijkt dat er op het perceel geen restverontreiniging is achtergebleven . De 
registratie bij het Kadaster betrekking hebbende op de locatie Europaweg Zuid 2a te Ritthem, kadas
traal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nummer 952 kan komen te vervallen. 

Rechtsbescherming 
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan: 

Gedeputeerde staten van Zeeland 
Stafafdeling KJB 
Postbus 6001 
4330 LA MIDDELBURG. 

In het beroepschrift dient tenminste opgenomen te worden: 
naam 
adres 
datum 
tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt 
waarom bezwaar wordt gemaakt 
handtekening. 

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage 
is gelegd, ingediend worden. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met de bezwaren 
geen rekening meer wordt gehouden. Indien overwogen wordt bezwaar te maken. kan desgewenst 
een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700). 

Gedurende de behandeling van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Aigemene 
wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. 

2 



Inwerking treden bes luit 
Dit beslui! treed! in werking als de bezwaartermiJn (zes weken) is verslreken, tenz!] binnen die term iJn 
een verzoek am voorlopige voorziening is gedaan. In da! geval treed! het bestui! niet in werking, voor
da! op da! verzoek is beslist. 

BE S LUIT 

Evaluatieverslag 
Mel hel evatualieverslag op grond van het Bestult uniforme saneringen (BUS; calegorie immobiel, art. 
1.2.a), ABO Mi1ieuconsult BV, projectnr. EZ 863.577{san, maart 2008 naar aanleiding van de uilge
voerde sanering op de locatie Europaweg Zufd 2a Ie Ritlhem, kadastraaJ bekend gemeenle Vlissin
gen, secUe M, nummer 952 (gedeeltefijk) wordllngestemd. 

Kadastrale registratle 
Uil he1 evaluatieverslag blljkt dat er op 11el perceel geen restverontreiniging is achlergebleven. De 
registratie bij het Kadasler betrekking hebbende op de locatle Europaweg Zuid 2a Ie Ritlhem, kadas
traal bekend gemeenle VHssingen, seclie M, nummer 952 kan kamen Ie vervallen. 

Gedeputeerde stalep) 

namens dezen~ /) .---

/ ~~~~ 
mw. ing. I. Jansa , 
hoofd afdeling Mi leuhygiElOe 
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INDICATIEVE TOETSING GROND AAN SAMENSTELLlNGSWAARDEN 

opdrachtgever 
projectnummer 
omschrijving partij 
partij 

herkomst 
materiaal (soort) 
partij grootta (ton) 
datum bemonstering 
bemonstenngsstrategle 
bemonsterd door 
analyserapport 
toetsingskader 
zekerheidsfactor 
Analysepararneter 

(eenheden in mgikgds 
tenzij anders vermeld) 

Lutum, deelljes < 211m (%) 

Invista Polyester B,V. 
EZ 863577 
depot blokveld 50 
1 

ontgraving uitbreidingen op terrein 
zand 
1728 
10-3-2008 
protocol 1 001, BRL Monsterneming Bouwstoffenbesluit 
SGS Environmental Services 
Alcontrol Labratories 
indicatiet 
1 

Bijlage F, bij artikeI4.1. van de uitvoeringsregeling Bouwstolfenbesluit 

Gemiddalde Ie toetun Toetslngswaarden Bouwstoffenbeslult 
me"twaarden (inc 1_ eorr.: lublm (LI en organiscb stat (HII 
van gemiddelde samen- 2x af 3x' blssen- samen-
geanalyseer moetwaarde, stellings- samenstel. waarde stellings-
de gehalten met ZF=1 waarde lingsw. waarde 

bijlage 1 bijlage 1 bijlage 2 

1,9 
Organisch stot (gew % ds) 3) 2,3 
Vochlgehalte (%) 10,9 
pH (CaCI,) (-) -
Metalen 
arseen 7,10 7,10 17 33 24 317 
cadmium < 0,5 < a,s a,s 0,9 3,8 7,1 
chroom 20,50 20,50 54 108 130 205 
koper <10 <10 18 35 55 93 
kwik < 0 15 < 0,15 0,21 042 3,6 70 
lood 12;1 12,1 54 109 196 339 
nikkel 5,30 5,30 12 24 42 72 
zink 45,0 45,0 59 11 9 183 306 

PAKtolaal 10v. VROM 0,20 020 1 0 20 21 40 

EOX1j <03 <0,3 O,B 0,8 

minerale olie <20 <20 II ,S 230 63 115 -

go." ovorsoMjdij"ll 
geen oversclVIJdlng 

geen averschriJdfng 

geen oversctvijdlng 

geen overschrijding 

geen overschrijding 

geen overschriJding 

geen OVefschrijding 

geen overschrijding 

geen overschriJding 

geen overschriJdlng 

= voor EOX geldt geen samenstellingswaarde indien wordt voldaan aan de waarden voor chloorbenzenen, chloorfenolen, PCB's en OCB's 
2 = voor drins en DDT/DOE/DOD geld! een grens van 3)( de samenstellingswaarde 

Beaardeling 

• = indien het gehalte organisch stof kleiner is dan de rapportagegrens, word! altijd een waarde berekend (teneinde samenstellingswaarden Ie berekenen) 
= v~~r chloride noemt bijlage 2 geen samenstellingswaarde, maar er geldt geen immissiewaarde indien de samenstellingswaarde kleiner is dan 560 mg/kgds 

meetwaarde kleiner dan rapporta,gegrens 

CONCLUSIES: 

Er zijn geen overschrijdingen van de samenstellingswaarden van bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit 

De partij kan als schone grand worden toegepast 

Homogeniteit spreiding van de waarden is in orde 

11-3-2008 

versie 8.1. 8 nov. 2006 



ALcontrol Laboratories 

Analyserapport 

SGS Nederland BV, Environmental Services 

Dhr. H Verheijen 

Postbus 259 

5530 AG BLADEL 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700 . Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 5 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

: Depot Blokveld 50 INVISTA Polyester 
: 863577 
: 11289142, versie nummer: 1 

Hoogvliet, 11-03-2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 863577. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de 
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Aile bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Aileen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

drs. 3. . ' , van der Wart 
Manag' 9 Director Environmental 

Q 
TESTl:N 
AvA L018 

AlCONTROLB...V. IS GEACCREDITE~RD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VQOR AccREDITATlE GESTElDE CRITERIA VODn TESn..ABORATORlA CONFORM. IsonEC 17025:t005 ONDER NR.l otl 
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ALcontrol Laboratories 

SGS Nederland B.v., Environmental Services 

Dhr. H Verheijen Analyserapport 

Projectnaam Depot Blokveld 50 INVISTA Polyester 

Projectnummer 863577 

Rapportnummer 11289142 - 1 

Analyse Eenheid Q 001 002 

droge staf gew.-% S 88.1 90.1 

gewicht artefacten 9 S <1 <1 

aard van de artefaclen 9 S Geen Geen 

organlsche stof (gloeiverlies) %vdDS S 3.2 1.4 

KORRELGROOTTEVERDEUNG 
lutum (bod em) %vdDS S 2.4 1.3 

METALEN 
arseen mg/kgds S 6.9 7.3 

cadmium mg/kgds S <0.5 <0.5 

chroom mg/kgds S 18 23 

koper mglkgds S <10 <10 

kwik mg/kgds S <0.15 <0.15 

lood mglkgds S <13 15 

nikkel mg/kgds S <5 7.1 

zink mglkgds S 49 41 

POL YCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kgds S <0.01 0.03 

fenantreen mglkgds S <0.01 0.04 

anlraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 

fluoranteen mg/kgds S 0.02 0.05 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01 0.03 

chryseen mg/kgds S 0.01 0.02 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01 0.02 

benzo(a)pyreen mglkgds S 0.02 0.03 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02 0.03 

indeno(1 ,2,3~)pyreen mglkgds S 0.01 0.03 

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.10 I) 0.26 I ) 

pak-totaal (10 van VROM) mglkgds S 0.12 2) 0.27 2
) 

(0.7 faclor) 

EOX mglkgds S <0.3 <0.3 

MINERALE OUE 
fractie C10 - C12 mglkgds <5 <5 

fraclie C 12 - C22 mg/kgds <5 <5 

De met S gemerkte analyses vallen onder de AS3000 accreditatie. Ovenge accreditalies zijn gemerkt mel een Q . 

Nummer Monstersoort 

001 Grand (AS3000) 

002 Grond (AS3000) 

Monsterspecificatie 

MM1A (0-100) 

MM1B (0-100) 

Blad 2 van 5 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Paraaf : 

Q .u.CONTROL a.v.IS GfA.CCRfOrTEERD VOLGfN6 DE DOOR DE RAAg VOOR ACCRBUfAT\E aESl'EtDE cruT'ERlA. VOOR TE$1\.AB0RA10RlA CONfORM ISQ/rEt 1702fi:2tl05 OfIDER Nit. L Oa8 

IESiiN 
RvA l 018 

At O:"IZE 'M.RII.!AAMHEI.)E...~ WORDEN. UITGEVOEAO O~mEIt 01: AlGEMENE VOORWAARDEN G.EDEPl)r.!:ERD 91J DE KAMER vAN KaOf'HAN~EL EN f"A9R1EKEN TE ROTTERDAM INSC<-IAIJ' ... no,lfl 
HAND!;.LSf(EGlsTE"R KVK ROTTERDNJ. Z42a5256 

10-03-2008 

10-03-2008 

11-03-2008 



ALcontrol Laboratories 

SGS Nederland B.V., Environmental Services 

Dhr. H Verheijen Analyserapport 

Projectnaam Depot Blokveld 50 INVISTA Polyester 

Projectnummer 863Sn 
Rapportnummer 11289142 - 1 

Analyse Eenheid Q 001 

rract1e C22 - C30 mg/kgds <5 

[raetle C30 - C40 mg/kgtis .<5 

totaal olle C10 - C40 mg/kgds S <20 

002 

<5 

<5 

<20 

De met S gemerRte analyses vallen onder de AS3000 accr:edltatie. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Nummer Monstersoort 

001 Grand (AS3000) 

002 Grand (AS3000) 

Monsterspecfficatie 

MM1A (0-100) 

MM1 B (0-100) 

Blad 3 van 5 

Orderdatum 10-03-2008 

Startdatum 10-03-2008 

Rapportagedatum 11-03-2008 

Paraaf : 

Q 
1IS1[H 
RvA I 018 

ALO!4i \\£.R~'JIE01UWOliOal' \JJT\)EVO£Ro OimR OE. .-.LGSM.E.tn! YOOft\w.AAtlEJl GE.O£PO;ceERD au os !f.AM£R v~u KODPIf,aHOa, m1 ,~ 'IE. RonL~ IUGGHnW.Nr; 
.w:OEUiHe.GIlren 1(VX RQl1"S\DA .. ' ~"~M 



ALcontrol Laboratories 

SGS Nederland B.V., Environmental Services 

Dhr. H Verheijen Analyserapport 

Depot Blokveld 50 INVISTA Polyester 

863577 

Blad 4 van 5 

Orderdatum 

Startdatum 

10-03-2008 

10-03-2008 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 11289142 - 1 Rapportagedatum 11-03-2008 

Monster beschrijvingen 

001 

002 

Voetnoten 

2 

Q 
HSTEN 
nvA l018 

• De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000 

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS300D 

De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden. 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 

Paraaf : 
ALCONTROL B.V. Is GEA.CCREOITEERD VOLG!:NS OE DOOR DE RAAD VOQR ACCREDlTAnE GESTELOE CRJ1t:ruA VOOR lEs1l.ABORATORlA coNFoAM ISOllEe 17-o2~;2P05 Of,JOER NR.. L o:n 

ALONZE ~RKZAAYlHEDEt .. WOROEI~ wrGtVOERD ONDER DE AtGtMENE VOORWAARDEN GEDEPC,""EERO Sll DE r<!iMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIE-KEN TE ROTTERDAM IN"SCHi'iIJv:I'~G 
HANDHSREGISTER' KVK ROllEROAM !4255"285 



ALcontrol Laboratories 

SGS Nederland a.v., Environmental Services 

Dhr. H Verheijen Analyserapport 

Depot Blokveld 50 INVISTA Polyester 

863577 

Blad 5 van 5 

Orderdatum 

Startdatum 

10-03-2008 

10-03-2008 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 11289142 - 1 Rapportagedatum 11-03-2008 

Analyse 

droge slof 

gewichl artefacten 

aard van de artefaclen 

organische slof (gloeivertles) 

lulum (bod em) 

arseen 

cadmium 

chraom 

koper 

kwik 

lood 

nikkel 

zink 

naftaleen 

fenantreen 

antraceen 

fiuoranleen 

benzo(a)anlraceen 

chryseen 

benzo(k)fiuoranleen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryleen 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 

pak-totaal (10 van VROM) 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

EOX 

totaal olie C10 - C40 

Monster Barcode 

001 SP0385841 

002 SP0385840 

Monstersoort 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS30aO) 

Grond (AS3aaa) 

Grond (ASSOaO) 

Grond (ASSOOO) 

Grond (ASSOOa) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (ASSOOO) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grand (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Aanlevering Monstername 

10-03-2008 10-03-2008 

10-03-2008 10-03-2008 

Relatie tot nonn 

Gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, CMN2III/A.1, ASS01 0 

Conform ASSOOO, NEN 5709 

Idem 

Conform AS3010, NEN 5754 

Conform AS301 0 

Conform AS3010, NEN 6966 onlsluiling: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS3010, NEN-ISO 16772 onlsluiting: NEN 6961 

Conform AS3010, NEN 6966 onlsiuiting: NEN 6961 

Idem 

Idem 

Conform AS3010 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

idem 

Idem 

Conform AS3010 

Conform AS3010 

Verpakking 

ALC201 

ALC201 

Paraaf: 

Q ALCONlRoL B.V. ts GiEA.CCREOIT.E.ERD VDlGE~ De DOOR DE RAAD VOOR AcCRED1TATlE' GESTElOE CRnERlA VOOR TESn.ABORATDRIA coNFDRM I$OIfEC 17D25:201'15 ONDER NR.l D28 

TESIEN 
RvAl 018 

ALONZE 'A£RtcrAAMHEOi:t.I Wo~oEr~ UITGEVOERD ONDER DE A.LGEMENE vooRWMRDFJ~ GEOEPOf;£:fiD 61J DE KAMER VAN KOOPH~NDEL EN FAflRlEKEN TE ROTTERDAM ;NSGHRIJV!NG 
HAtmEl5REGISTEil' I<VlC ROTrEROAM 2<42EiS286 
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LEGENDA 

o boring (SGS, EF 852.483, 13 Apri11995) 

* boring tot 0,5 m-mv. (SGS, EZ 863.577.2007) 
® boring tot 2,0 m-mv. (SGS, EZ 863.577, 2007) 

* boring (N.B.O. SGS, EZ 863.577,2007) 

10.201 ontgrovingscontour met ontgrovingsdiepte in m-mv. 
• • ! ekwerk (afsluiting saneringsloc ) 

Sane ring zinkverontreiniging Bedrijfsterrein INVISTA Polyester, Blokveld 50, DMT-fabriek 

INVISTA Polyester B.V. 

vestiging: 
adres: 
telefoon: 

's-Gravenpolder 
Spoorstraat 12 
011~9203 

schaal: 1 :200 

bijlage: 2 

opdrachtnummer: EZ 863.577san 

datum: 21.01.2008 

formaat: A3 get: JKI 



Mercury Energy Holding av. 
aU. Mr. F. Schreurs 
Koningslaan 112 
3583 GV UTRECHT 

Your reference 
Our r.ef-erence 
Direct line 
E~mail 

Date 
Enc{osure(s) 

Onderwerp 

9t2663fL00004!JSC/Rott 
010-4433 867 
j.schi!d@royalhaskoning.corT! 
18junl2008 
3 

Geachte hear Schreurs. 

George Hintzenweg 85 

P.O. Box 8520 

RoHerdam 300ll AM 

The Netherlands 

+31 (0)104433666 Telepho'nS 

+3.1 (0)104433688 Fax 

lnfo@fotterdam.royalhaskoning.com E-mail 

www.royalhaskoning.com lnternel 

Arnhem 09122561 CoG 

Hierblj ontvangt u de resultaten van het uitgevoerde grondwateronderzoek op bovengenoemde 
locatie. 

Aanleiding 
De aanleiding vane hat uilgevoerda grondwateronderzoek is de voorgenomen ovemarne van een 
deel van Blokveld 50 op bovengenoemde locatie. 

Doel 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van het grondwater op verdachte 
locaties op potentieel bodembelastende stoffen. 

Achtergrondinformatie 
Door 8GS zijn verschil!ende bodemonderzoeken uitgevoerd n<;lsr de kwaliteit van de grand en 
het grondwater op en fondolY! de over te nernen locatie. r-\la bestudering van dez.e rapporten, 
archiefonderzoek en locatiebezoek zijn wij van melling dat de onderzoeken op enkele punten 
nog aanvuUing behoeven. 

tn een memo van 28 fehruari 2008 is ssnbevolen de vo!gende locaties aanvuliend te 
onderzoeken: 
1. Het grondwater stroomafwaarts van de opslagtanks voor xylenen, fosforzuur en methanol. 
2. Het grondwater ter piaatse van peilbuis PSO.BO. 

Vooreen uitgebreidere samenvatting van de resu!taten van het vooronderzoek, verwljzen wU 
naar de memo's en emails dIe hierover door ons gestuurd zijn. 

2663!L00004/JSC/Rott 



- _ ,f... e ' .....-
Veldwerk ,"",' ,,", "".< 

Op aanwijzing van Royal Haskoning zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door Arcadis 'un' " 
's-Hertogenbosch, WtOVAL IUkJU{CmUi@~ 

Ten noorden van de opsiagtanks 5040 en 5041 (para-xyleen), 5042 en 5052 (fosforzuur) en 
5043 en 5053 (methanol) zijn dri'e peilbuizen (POi tim P03) geplaatst tot circa 5,5 meter diepte. 
De peilbuizen zijn op 4 maart 2008 geplaatst op de perceeisgrens, stroomafwaarts van boven
genoemde tanKS. Op de schets in bi;lage 1 is de ligging van deze peilbuizen aangegeven. In 
bijlage 2 is €len beschrijving van de boorprofielen opgenomen. 

Op 4 maart zijn elleneens grondwaterrnonsters genomen uit de per\buizen POi, P02, P03 en 
P50.90. 

Laooratoriumonderzoek 
Hat gronowater uit de peilbuizen POi tim P03 is onderzocht op xylenen. fosforzuur en methanol. 
Het grondwater uit peilbuis P5G.90 is onderzocht op dimethyltereftaiaat (DMT). In bijlage 3 zijn 
de analysecertificaten opgenomen. 

Geen van de onderzochte parameters zijn in gehalten boven de detectiegrens aangetroffen. 

Conclusie 
In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen voor de ·onderzochte stoffen. Op 
basis van de onderzoeksresultaten en de reeds door SGS uitgevoerde bodemonderzoeken is de 
kwaliteii van de bodem voldoende vastgelegd. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek sen steekproef is op basis van de op dat moment bekende gegevens. 

Voar vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende op 0'10-2865 51'! of met de heer A. 
Schild op 0'10- 4433 867. 

Wij vertrouwen af op U hiermee voidoende te hebben ge'if1formeerd. 

met vriendelijke groet, 

2663/l00004/,JSC/Rott 
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Bijlagenummer 
Bijlage 
Datum 
Onze referentie 

:1 
: Schets met boorpunten 
: 18 juni 2008 
: 9t2663/L00004/JSCfRott 

2663/L000041 JSClRott 
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r Bijlagenummer 
Bijlage 
Datum 
Onze referentle 

:2 
: Boorprofielen 
: 18 juni 2008 
: 9t2663tL00004/JSG/Rott 

2663/L00004/JSCfRott 
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.. rs, P . " --BIJlagenumm V~~r vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende op 010-2865 I Of ill@it -de heer A. Schild op 010- 4433 867. 
er :3 ROYAl "A.KONING 

BijJage : Analyseresultaten grondwater 
Datum : 18 juni 2008 
Onze referentie : 9t2663IL00004/JSC/Rott 
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Arcad is Assen 
T.Q .. v. j,8. Stovermon 
Postbus 63 
9460 AS ASSEN 

Anolysecel'tificaot 
Datum: 26~03-2008 

- an.aly1d_co' 

Hierbij ontvongt \,l de resvltoten von net novolgeode loborotoriumondenoek. 

Certificootnummer 
UW projectnummer 
UW ptojectnoom 
UW ordernummet 
Monster(s) ontvongen 

2008036906 
110$04201846 
invista 

nit certifieoot mo~ uitsluitencl in tijn geheel worden gereproduccerd. 
Aonvullende informotie behorend hi; dit gnolys!'"certifi<:oot kun t U ¥inden in net ovcrzicht "specifitoties 
Rnalysemethoden". Extra exempio ren Iijn verkriigboo r bij de of de ling Verkoop e n Rdvies. 

oe grondmonsters worden tot 6 weken no dotull\ ontvongst gekoeld bewoo rd en wotermonsters tot:l weken no 
datum ontvongst. lander tegenbericht worde n de monsters nodien afgevoerd. 
Indiel'\ de monste rs IOl'\ger bewaord dienen te blijven venoeke n wij U dit exemploaf uiterlijk 1 week voor ofloop von 
de stondoordbewoorperiode ondertekend 001'1 ons te retournere n. Voor de kosten von het longer bewaren von 
monsters verwiJzen wij !"lOor de prijslijst. 

Bewo ren tot: 
Datum: Hoom: Hondtekening: 

Wi; vertrouwen erop uw opdrocht hie.rmee nOOf ve rw ochting te hebben uitg(!voerd, mocht U noor oonh:id ing von dft 
onolysecertificoat nag vrogen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de of de ling Verkoop en Rdvies. 

Met yriendelijke groet, 

Eurofin5 Analytico B.V. 

llHd~ ... eg H-U 

3171 H~ 1IOfM.,.!d 

P.I' . Sox .S9 
,no Al eo'nevold HI 

rei • • ~l (O)H ~l~'~ 00 lIeH 1111111;054 1$ H ~H 

I·,,~ .~I (O)H 242 65 1" VIITt&TWHo. 
(- .. "il infO@/lIIOI,tieo'~("1 Ht 8043.14.3U. 801 
sito _-w."n~lylieo . to. hK 11o. otoU61~ 

Ing . A. vo ldhuiten 
lob oro tori u m m on age r 

~",of;M RnolytkD B.Y. i. lSI) 9001: 21)00 9t~ • • tif'cUI~ do<). lIoy'\l', 
II.QR .~ ttlr~n<l door h~t Vloo .. ~ .. G .. ..,<l~t (BVOIf tn O.p. LH). 

hilt fI"tt~,lIt '.west (~Jl.I). het WDgI., GI! ... n ! (U~~"t_OIYP) 
en do,:" de o¥,.h,d.~ .on frotlkt,jk (MfOOj,,~ luu.b"'9 (M~Y). 
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Rnolysece.tificaot 

UW projectnl.lmmer 
Ow projectnoom 
UW ordernummer 
Datum monsternome 
Monsternemer 

------ '-"---

110504201 846 

invisto 

Analyse Eenheid 

vlui;htige IIl'omoti$che Koolwotefstoffen 
5 xylenen (som) AS 3000 

5 m,p~lCyleen 

5 o~Xvleen 

5 xylenen (som) 

Polo;,. orgonische koolwoterstoffen 
Methanol 

ave ,lg onderxoek 
Uitbesteed onderzoek 

Hr. Monstetomschl'ijving 
1 pot (390~590) 
2 1"02 (350-550) 
3 pOl (300-S00) 

!~~~ 
\~~ .$! 

~bP.h~t< 

IJg / l 

~g/l 

IJg / l 
j./g/L 

mg/l 

Cliidc",_y H-H 
j171 lie earn ••• ld 

r O. 8c>t 4 Sf 

fe-I ... 31 (~)H U163 00 "0Il ~j./RO 54 U H 4'0 

3770 III lIom.v .. ld In 

fox .31 (0)3. ~t163 9f Vl'llleTW H ~. 
E-Mail into@onoiytico.co. IIL8041.U. U3,DOI 
Si te "' ...... ono!ylieo.(o. koK NO. o9otUn 

1 

<0.2 1 

<0.2 0 

<0.10 

<1. 0 

li e bij !. t) 

certificootnumme, 
Stortdotum 
Rapportogedatum 
Bijloge 
Pogino 

, 
(0. 2 1 

( 0.20 

<0.1 0 

<1.0 

lie bijl. '1) 

3 

( 0.21 

<0.20 

<0.10 

( 1.0 

lie bijl. l) 

20080 36906 
06-03-2008 
21-03-2008/15:41 

A,fI,e 
111 

-- -----------

q, door h .~ 9."~~r.<lih .. ,,,:l. verricht ing 
h: I'IPO' geotu"dil .... ,<I" v .. rrithHng 
s: R~ llt~O .. ,kand;! u"'cht ing 

Al'lolytico-n •. 
379 0 278 
379 0279 
3790260 

Akkoo,d 
Pr.coo, . 

~ 
olt toI'tlfl~ .. "t 10"9 uihluilend in .ijll g"lIul "."n.t.",. rcp ,odUtu.d. 

h"o(in~ I\"olytico &.1. j~ 150 to(lI: 2000 I/H.'t irr~etrd <'por U"fd ', ~~ 
RQ~ en .,hnd d"", het Via,,,,,. , ....... t (oy"" .~ Oap. lIH). 
h,,1 ~",ul!h. G .... nt (Unr). lI.t Wo"h ' '.welt (D'~I;('O"'D) TESTEN 
.n \I"", cit "("~r.don ~an fron~lij~ ("UO) ~n luxt .. bulO (l-IEV) . IlwA l010 
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Bijloge (A) met deelmonstetinfotmQtie behorende bij onolysecel"tifi'co.ot 2008036906 

Analytico-n Boorn" ()eelmOn5te, omschrijving V,n Tot Barcode Monsteromschrijving 
3790~78 pOl t t 39' 59' 0600618638 1)01 ('390-S90) 
3790278 pOl 2 2 3.' 59' 0690845381 

3790278 pOl , , 39' '.0 0690845361 

3790279 p02 1 1 35' '50 06006156'37 p02 (3S0 -550) 
3790279 p02 , , 'SO 550 0690844680 
3790279 p02 , , 'SO 85' 0690845382 

3790280 pOJ t , 3" SOO 0600615 6 90 p03 (300 - 0300) 
3790280 pOJ , 2 3" SOO 0690844~79 

3790280 ,OJ , 3 30' SOO 0690845'560 

h .. ofin" AlIOtytlco 8.V. 

Glld"woC <I".". 
577 1 HS 8(1,,,,,,,,ld 

P,O. hl<'" 

leI. +'1 (0»4 h2 6) &0 11&" IU.RO ,. U h.($" eu'OI"" Anolyt icII 11.'1. is IS(I 90111 : 2000 9tct rl;r;curd door lIoyd'l 
aq~ en tlh, ~d doo, hot "'lOb.'''' e ll ",.,,.t lOYAll en hp, IHI), 

3770 At u"" ..... elcllll 

fa .. +31 (11)'-" ~.u~ n" YOffal'" ~O. 
H lloil ;"f<I®onol,ti~o . to . Nt 'On.I4.8H. 80l 
Site WWW,On<;llttlcO.uo ~.( 1/(> , ooon.n 

hel 'rulul ... (;n""o,t (8111), h"t WI>olu Gowe,t (OCIt~t · (lW!) 

.. II doa, d. 0 ... ".010., lO., 'rol\k.riJi< (I,IEOO) en ' ....... bu'~ (tHY). 
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opm~~king 1) 
Fosforzuur (ols p tot.) 

opmel'king 2) 
Fosforluur (ols Ptot.) 

Ollmerking 3) 
Fosforzuur (ols p tot.) 

Eql'Gfins I'tt'lolyeico 0. V. 

< 0.1 mg/I 

< 0.1 m9/1 

< 0.1 mg/I 

Glideweg 4A·~6 
'Tl11 1111 a ."e. Id 
P. o. !lox 4~Y 

rol. +11 (0)34 2426' GO ftUllliMHO S' 8S 7~ ~ScS 
f<>x + 3t (0')34 2426399 VAl/8TW No. 

t' IlI"il i/lfo®oflalytico. co.. Nl80~3_ j"'_8e:I.I>Ol 
:>770 Al Btorn",,,eld III site wWW.(ltllrfytico.tQIII I(VK flO. 091)6ao7~ 

-., .... 

£'Mafins AI'IOlrtico B. Y. is ISO' 900l: 2QOO \lec~rtifieeeNllloo.r lloyd's 
Il.QIl "'1\ Nkntl<l <loor "lOt Vloc"us C.,west (OVAH en Oep. lHe). 
h!l\ Orun6!s~ G.e'· ... Ht (eT~I). het Vioot.e Gewe$l (DGllNe·uWO) 
~n dQor de o.erhct'l.fln von Ftonk,llk (l.lEl)O) ~ I\ lUXI!.IlIbll '!I (MEV) . 

, .-
, .. 
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( - ... :n. ... ly1oico· 

Bijloge (C) met methodeverwijzingen behorende bij onolysece,tificoat 2008036906 

: 
•. , 

Pogina 1/1 

Analyse 
Aromoot : Xylenen 

Me thonol 

Uitbesteed ondenoek 
Rrotlloot; m,p-xyleen 

XyleMI' som AS3000 

Rromoot: o-xyleen 

HS 

HS 

HS 

Methode 
W02S'( 

WQ21l 

P0902 

W02S4 

W02U 

W02U 

Tec:hniek 
ItS·GC-MS 

(iC-flO 

Extern 

HS-GC-MS 

HS-GC-MS 

HS-GC-MS 

Referentlemethode 
cf. ISO 11423-1 en d. CMA 'lIE 

~igen methode 
ElI:tc:rne methode 

cf. I SO t 1423- 1 en ct. CMR 3/E 

cf. ISO 11423-1 en ct. CMR 3/£ 

cf. ISO 11423-1 en d. CMR 3/1' 

Nodere informotie oyer de toegeposte onderloeksmethoden alsme-de eel' classificotie van de meetonlekerheid stoan 
vermeld in ons overzicht "Specificoties analysemethoden" , versie jonuori 2004 

""ofi ... Molytico II .V. 

,Udtw"" ~'·H 
37H ItO 8colnoo"Jd 

HI. +31 (0)34 U2 6S 00 RIN AM~O U n H ~!S6 

fex +S1 (0)3. 1~l/ 6'" VU/01W ~g, 
£, ,,,,,11 ;nfo@o.,u11ti<CO,CO. III ao'l 1 ~, .• n,801 

Sit .. ...-.onnlyti~o,(o .. ~ .. , 110. hoaun 

lu,ofi".. ~"oJrI J<o 8.Y. I~ ISO 90111: ~ooo !lec .. tlrl.e.,~ tllI(I' Lloyd" 
flOoR ton orkend door hOlt Vloo",. Gewul (O'/AII (In D~!I . l~~). 
t> . t a,"~, .. I.~ r.~ ..... s, (flUI) , hfo' 1'1,,01,., r.e_5t (IIGA "~'OWO) 
.n do,,, tk> "v,,,""d~,, "on r"'"n~rijk 'IoIU>D) ~" I'M~"bur!l (H~V), 



Arcadis flssen 
T.o.v. J.B. sttwerman 
Postbus 63 
9400 AB flSSEN 

AlI1olysccel'tific(IIot 
Datum: 01-\14-2008 

.1. .... " 
'. or 

'.' 

Hierbij ontyOl1gt u de r·esl.!aaten von h-et novolgende loborotoriltmonderzoek. 

certi fiwotnummer 
Uw projedl\ummer 
\,Iw projectnaam 
UW ordernummer 
Monster(s) ontvc01$len 

20080369:11 
110604201846 
invis to 

OS-03-2008 

Pit cel'tific(JQtfl1Qg uitsluitencl io xijn geheel worden gereprooUj';eerd. 

•. • J' I ~··'J..(.· j 

~ . , 
" .... C 

Ror,\'ullende Infornaotie behorend bij dit onolyseo;ertificllOt kunt U vinden in he'!: overzicht"sp-ecificaties 
Rnalysemethoden". Extra exemplal'en zijn verkrijgboor bij de of de ling Verkoop en Rdvies. 

~ • • j. 

De gl'ondmonsters wOl'den tot Q waken no datum ontvangst gekoeld bewoard en wahrmonsters tot 2 weken no 
datum ontvongst. Zonder tegenbel'icht worden de monsters rlOtiien afgevoerd. 
Indien de monsi~rs longer bewoClrd diener! te blijven ver:zoeken wij U dit exempiool' uitel'lijk 1 week yo or Ilfloop von 
de s'tam:iool'dbew(wl'periode ondertekend {Ion nns toe I'etourneren. Vom de kosten van het longer bewareo vun 
monsters vel'wijzen wij noOT de pr.i}slijst. 

Bewl:lI'en tot: 
i)O'tIJm: Naam: flondtekening : 

wij vertrollv< .. en el'op I.IW opdracht hiermee no.or verwochttng te hebben uitgevoerd, mocht U o(wr aonleiciing von elit 
ana!yse<:ertifkaat nog vragen hebben verzoeken wij U contuctop te nemen met de afdeling Verkoop en Advies_ 

f,le'l: vriendelijke greet, 

Ing. R. Ve!dhlJlzen 
lcbofotoriummOinoge r 

Gildew<>g 44~46 ",,1. +'31 (0)$4 24~ ~:; (1) >laN AMR~ S~ as 'l.t 436 ~u",fifl' f\I'lBlytiiOo [I.V. ;, !SO gOO!, 2(lOQ Q",,,,,tifir.* __ d <I{)",' I.loyd's 
1771 NB ~'-"f1ev,,1iJ Fax +31 (0)3,1 ~H2 0I'?'l VI\Tf6IIV 110. RJ~" (HI ~d'-e"d (!"t'r h~t Vks"ms~ <'ewest ((}VRM eo Uep. lNI). 

P.(f. ao~ ,;5? ~"m<)i1 j"fo@l.1nalytko,'<>1ll fa S()'·J,14,.aB3.B01 h.,,( 8""s'''h~ G~w"st (nun, hd wooi% GeW"$'( (~"R"."O\\,I}) 
3710 At BOrJ,,,,,,ld III Site W\WI,(I~alytko.C!)m K"K tH). 090&3<>2'.> e.o', dO~f {lo "y~d,,,d.,,,, '101" r'ank!'ijk (MWP} p.~ J. ... ".ro!htrg (M'Y). 
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AnolyseeertificClQt 

Vw projectnummer 
Uw projectnoom 
Uw otdernummer 
Datum monsternome 
Monsternemer 

At'toryse 

avcrig onderzoek. 
Uitbesteed ondenoek 

Hr. Monsteromschrijving 
1 p50 ,90(-) 

r"."fi"o !lnolyt;c<l G . ... . 

110S0420t846 
invisto 

liildOW"\1 H "U 
S7? 1 Nil a"tnev .. td 
P.0.Il<l14U 

TId . 1'31 (O)'H ~~'l 6S 00 ~QI'! IIMRO <;4 as 14 456 

1110 III 'orne.eld HI 

fO% +U (G)3~ :1'2 U tt Valfn .. NO. 

t· ..... n iIl10@,,/lolvtito.co. Nl'041.t4. U5. 'OI 
Sa. www.on .. lytko.co." hK 110. 090186'H 

l ie bijl. ~) 

," 

certi ficootnummer 
Stortdotum 
Ropp ortogedo tum 
Bijloge 
Pogino 

Q, doo. Mol'! ,eoc",,,.lit,, .. , oIt ~orr;d,t;"\1 
II , flPOl \Ioourodit •• /d ••• "l( hti~1I 

$; 11$ 30lHJ ~.k .. ~ d. vlI"ichtfno 

., 
, 

2006036912 
06-03-2008 

01-04-2008/13:16 
A, B,C 
111 

An(dytico- I'IJ, 
3790316 

Akkoord 
Pt.co<hd. 

~{P 
oit certifleD .. t . ,," " i t.luit .. nd in .. ijn 9~hul w .. ,d" .. \I"oprod .. ,,;oe,d , 

two lin. ~nol,lko (I.v. i~ ISO ~OO I ; 2()OO II.C"'I;r;" .. ,, ~ duo. Uotd'. 
~q;II '~ 0",,, .. <1 "00' hotYlo~ ••• '~wut (OVAN 0" 0.,. lilt) , 
hot Dr"uel1jl ~ e""u( (&1M) , h~t wo"ho GOw.n (OHlli'OWO) 
'" <100' d, oy"lIed"" y" .. f ronk,;jk (moo) on l\!uFlb .... g {MEY,I. 



' ... 

..::: eurofins 
- an.alyt;ico· 

Bijlage (A) met deelmonstel'info,motie behotend~ bij o.nolysecel'tificoot 2008036912 

Anulytico-n Boornl' 

3790316 pSO .9 

Deelmonste. Omnhrijving Von 
1 1 0 

Eu ... t 'ns iblo ly tic .. III.V. 

oild"""1l H_46 
'171 li B 6D,n.,~"III 
• CI . BOl 4R9 

'110 III Iig,",u.ld Nl 

h i. ~ !I (O}',H Hl 61 00 IIBN 1\ ~ i'tO 'H as H 454 
fu .'1 (0)34 242 6 3 n VIlTf8TWtIO . 

f-ll oil infn@nn .. lr1in.c."" Nl604J.14 .nS.OOl 
Sit" _."nol~li'o . co. KVK NO. OP08U~l 

Tot 

o 
BOl'Code 
0 6()061 9 S98 

Monstefomschrljving 

oS O.90 (-) 

#",lIIi", ~nulvt;<o • • ~. i. ISO 'OtH; 2000 gna, t it;cnr(l 1100' Uo) d:. 

~!lA." ork .... d (100' ""t '1100 ..... 6e"e~t (OVA" en 0_1" lilt), 
t>.t SI"UOln h .. ut (Gill). hol "'o" I~. (lowut (OGII;~f-O~IO) 
ell' dOD. d. n •• l>lIde .. yon ',onkrijlt (Inoo) lin t"x ... buIU (l>4~I'). 

'. 
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opmerking t) 
D i met hylt ere f tol a 0 t <0 .2 I-Ig/ l 

Cildotwo, 4~'~' 
377 1 110 1I • • n.~.ld 

1'.0 II ••• U 
J770 At lIa."uoIt:IIHl 

h I. .,1 (0),. U1.' 00 "'H II H/IO 54 IS "" .,6 
, ..... ' 1 (0)" U2 U ft ~ 1I1 /11,"," •. 

l · 'coil 'nfoeol'l. I,lic ... co' IIlIUJ. 14 •• n . 801 
Sit •• ""'.0".1,11(0.(0" hlllo. 0,o1$623 

, .. 

h •• h". 11 .... 1, ...... II.Y. Ij ISO f OOl ' 2000 voco,tilicH,d 01.0' lloyd" 
tlto.lI.~ .11<. ... 6 111>0' hot .......... c." •• t (IIYilH." .. op. UfO), 

h flll "'Ufh, u .. nl (0114), IM-t .,,,,, Ist ' ..... ,t (oUllf'OW\I) 
Of" 01,,(>/ d" ••• " ",01 611 ~o .. P,ank , I). (IoUDI) 01\1.1,1"''''''9 ("'lv) . 
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Analyse 
Uitbestflerl onde~Ioek 

Uitbe steed ond e-noek 

- a:naly'tico' 

Methode 
P0902 

POt02 

Tcchniek 
Extern 

Elttern 

Referentiemcthode 
ExterM methode 
hte me lIlethode 

, 
" . 

Pagino 1/1 

Nodere informoti e OYer de toegeposte onderloekSlllethoden olsmede eeo clossifkotie "' 011 de meetum.ek(!'rheid stOOIl 
vermeld in ons ovenich t "Specificoties onotY$emethoden", versie jo nuori 200"' 

elt,ofi,." Rnolytiu ,.V. 

~ilde"'09 t._u 
In'1 liB B"'<'Iow"I" 
', 0. eo~ Ht 
1170 ~t s .. ,nevllio ~L 

fd. +31 (0)34 24' 6l (HI RIIN At-I~O S"U 14 U f 

foX "~I (O)'U ~"2 &l n V<\T/BTW 1"" 
r· .. "iI info@an"rytico .ca. HL IOU. U.U:S. 801 
5't. ww .... Pllolytico. ro.. hI WO . O'O&8<1ll 

h,ofin$ /lnoly\ieo e.v. " no 9001 , 2(>00 $*u,tOfl«e.d doo( doyd" 
~I!A.n o r~ f>n" 111'10' b~l Vln("u" ' fl l¥f'.$t (OVII/4 "'" ""p. UIO. 
h . t \I .unft l~. «" ... "s t (lUll), "ftt Wo"IH 1I ... ut (t'R~l'OWO) 
.. 01 door dft o"l'i!,hed. " "on f,o.nJr..ijk (UfOO) a n l.IuaJ'b"" (ME'I'). 



)EST·200~01 95/079-2~D 

®SGS 
VERZONDEN 1 6 AUG. 2000 

SGS EcoCare B. V. 

Spoorstraat 12 
Postbus 78 
NL-4430 AB 's-Gravenpolder 
Tel.: 0113 - 31 9000 
Fax: 0113 - 31 9256 
ABN-AMRO 40.35.78.566 
R.C. Rotterdam 24174489 

's-Gravenpolder, 16 augustus 2000 

EZ 858.111 

Hoechst Holland N.V. 
t.a.v. dhr. M.C. Harthoorn 
Postbus 65 
4380 AB Vlissingen 

Ons kenmerk 
Onderwerp Rapportage verkennend bodemonderzoek Hoechst-terrein te Vlissingen. 

Geachte heer Harthoorn, 

Hierbij doen wij u twee exemplaren toekomen van het volgende rapport: 

Verkennend bodemonderzoek Hoechst-terrein te Vlissingen. 

De resultaten van de analyses op fluoride en sulfaat zijn wei in deze rapportage 
verwerkt, maar het ondertekende analyserapport hiervan is nog niet in de bijlagen 
opgenomen. Dit analyserapport zal nagezonden worden. 

Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig 
onderzoek geen absolute uitspraken kunnen worden gedaan over de 
hergebr'uiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grand. Om te bepalen of er sprake 
is van "schone grond" of wei een secundaire grondstof (categorie 1 of 2) gelden er 
andere beoordelingscriterial onderzoeksstrategieen. 

Voor eventuele vragen betreffende de rapportage kunt u contact opnemen met mw. M. 
Siemons, te bereiken onder telefoonnummer: 0113-319253. 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Dhr. ir. . . Vuurmans 
Hoofd Afdeling Bodem 

!fSGS Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

Aile opdrachten worden slechts uitgevoerd volgens onze Aigernene Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 

Amsterdam - Bladel - Dordrecht - 's-Gravenpolder - Spijkenisse - TemellZen - Weert 

NEN·EN-ISO-9002 
EN-047 

BRL5052 
AO-006 
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Spoorstraat 12 
Postbus 78 
NL·4430 AB ·s·Gravenp.older 
Tel.: 0113 - 31 9000 
Fax: 0113 - 31 9256 
ABN-AMRO 40.35.78.566 
R.C. Rotterdam 24174489 

Opdrachtgever 

Ons kenmerk 
Peri ode onderzoek 
Auteur 
Datum verslag 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
HOECHST· TERREIN 
TE VLlSSINGEN 

Hoechst Holland N.V. 
t.a.v. dhr. M.e. Harthoorn 
Postbus 65 
4380 AB Vlissingen 

EZ 858.111 
Juni - juli 2000 
Mw. ing. M. Siemons 
16 augustus 2000 

~EiGEi Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

Aile opdrachten worden slechts uitgevoerd volgens onze Aigemene Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. 

Amsterdam· Bladel • Dordrecht • 's-Gravenpolder - Spijkenisse • Temeuzen - Weert 

NEN.EN-ISO-9002 
EN-047 

BRL6052 
AO·OO6 

.... 
veA •• 
9501" 
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SAMENVATTING 

Door Hoechst Holland is aan SGS EcoCare B.V. opdracht verleend een verkennend bodemonderzoek 
te verrichten ter plaatse van de blokvelden 22, 32, 40, 43, 53 en 63 op het Hoechst-terrein. De 
locatie heeft een oppervlakte van circa 21 hectare. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 
voorgenomen transactie. 

Op bovengenoemde blokvelden op het Hoechst-terrein is in de periode juni-juli 2000 door SGS 
EcoCare B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van Hoechst Holland N.V .. 
De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie M, nummers 957, 959, 
974, 976, 978, 979 en 980. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een mogelijke 
grondtransactie. Het onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategieen van de NEN 
5740. De onderzoekslocatie kan deels als verdacht en deels als onverdacht worden beschouwd. 

Conclusie 

De hypothese "het terreindeel is verdacht verontreinigd te zijn met zware metalen" dient voor 
bJokveld 32 (calcinaatopslag) te worden aangenomen. 

De hypothese "het terreindeel is verdacht verontreinigd te zijn met diverse stoffen" dient voor 
blokveld 32 (brandweeroefenplaats) te worden aangenomen. 

De hypothese "de onderzoekslocatie is grootschaJig onverdacht" dient voor de blokvelden 22 en 
63 te worden aangenomen en voor de bJokvelden 43 en 53 te worden verworpen. 

De hypothese "de onderzoekslocatie is onverdacht" dient voar de blokvelden 32 (terrein 
onderaannemers) en 40 te worden verworpen. 

Aanbevelingen 

Blokveld 22 

Aangezien geen verontreinigingen ter plaatse van blokveld 22 zijn aangetroffen, is het uitvoeren 
van een aanvullend bodemonderzoek niet noodzakelijk. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld voor de geplande transactie te 
gebruiken. 

Blokveld 32 

calc;naatopslag 
De aangetroffen lichte verontreiniging met chroom, nikkel en fluoride in de grond en de lichte 
verontreiniging met arseen en chroam in het grondwater zijn dermate gering dat het uitvaeren van 
een aanvullend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

Op basis van de anderzoeksresultaten bestaat er ons inziens ap grand van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld ter plaatse van de calcinaatopslag 
v~~r de geplande transactie te gebruiken. 

brandweeroefenplaats 
De aangetroffen matige verontreiniging met cadmium ter plaatse van boring 95 is dermate haog 
dat formeel gezien aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. De matige verontreiniging wardt 
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waarschijnlijk veroorzaakt door de resten slakken die tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond 
zijn waargenomen. Derhalve wordt aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

De aangetroffen lichte verontreiniging met PAK, koper, zink en EOX in de grond en de lichte 
verontreiniging met arseen in het grondwater is dermate gering dat aanvullend onderzoek niet 
noodzakelijk is. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld ter plaatse van de 
brandweeroefenplaats voor de geplande transactie te gebruiken. Opgemerkt dient te worden dat 
bij eventuele graafwerkzaamheden in de toekom·st of bij verandering van gebruik van de locatie 
(bijvoorbeeld woningbouw) rekening gehouden dient te worden dat ter plaatse van de slakken 
verharding een verontreiniging met cadmium aanwezig is. 

terrein onderaannemers 
De aangetroffen sterke verontreiniging met minerale olie in de grond en de sterke verontreiniging 
met minerale olie en arseen en de matige verontreiniging met nafta!een en chroom in het 
grondwater zijn dermate hoog dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

De sterke verontreiniging met minerale olie in de grond en de sterke verontreiniging met minerale 
olie en naftaleen in het grondwater is waarschijnlijk veroorzaakt door de voormalige bovengrondse 
tank. Wij adviseren aanvullende boringen en peilbuizen te verrichten en om de uitkomende 
grond{water)monsters te laten analyseren op minerale olie en vluchtige aromaten om de 
verontreiniging zowel horizontaal als verticaal af te bakenen. 

Opgemerkt dient te worden dat in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker 
verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen. Op basis 
hiervan lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de verontreiniging met arseen in het 
grondwater uit te voeren. 

Met betrekking tot de matige verontreiniging met chroom adviseren wij peilbuis P111 te 
herbemonsteren en het grondwater te laten analyseren op chroom. Mogelijk dat de verhoogde 
concentratie chroom het gevolg is van een plaatsingseffect van de peilbuis. 

De aangetroffen lichte verontreiniging met cadmium en fluoride in de grond en de lichte 
verontreiniging met arseen in het grondwater van peilbuis P90 is dermate gering dat aanvullend 
onderzoek niet noodzakelijk is. 

Blokveld 40 

braakliggend 
De aangetroffen sterke verontreiniging met arseen in het grondwater is dermate hoog dat 
aanvullend onderzoek formeel gezien noodzakelijk is. 

Opgemerkt dient te worden dat in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker 
verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen. Ook zijn de 
aangetroffen concentraties arseen in het grondwater vergelijkbaar met de concentraties 
aangetoond tijdens het onderzoek van 1997. Op basis van het bovenstaande lijkt het ons niet 
zinvol aanvullend onderzoek naar de verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld voor de geplande transactie te 
gebruiken. 
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petroplus tankstorage 
De aangetroffen sterke verontreiniging met koper en zink en de matige verontreiniging met lood in 
de grond en de matige verontreiniging met arseen in het grondwater zijn dermate hoog dat 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Tevens is de aangetroffen concentratie EOX in mengmonster 
008 en 009 dermate haag dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Wij adviseren om de separate monsters waaruit de mengmonsters 008 en 009 zijn samengesteld 
uit te splitsen en om de separate monsters van mengmonster 008 apart te laten analyserenop 
koper, zink, lood en EOX en de separate monsters van mengmonster 009 apart te laten analyeren 
op EOX. Indien uit de analyseresultaten blijkt -dat in een aantal separate monsters het EOX 
verhoogd is, adviseren wij op deze monsters een GC/MS-screening uit te voeren. Met deze 
screening kan worden achterhaald door welke parameter(s) het verhoogd EOX gehalte wordt 
veroorzaakt. 

Aangezien in de provincie Zeeland vaker verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het 
grondwater worden aangetroffen lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de 
verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 

De aangetroffen lichte verontreiniging met nikkel, cadmium, zink en minerale olie in de grond en de 
lichte verontreiniging met tetrachlooretheen en zink in het grondwater is dermate gering dat geen 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Blokveld 43 
De aangetroffen concentratie EOX in mengmonster 001 en de sterke verontreiniging met arseen in 
het grondwater zijn dermate haag dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Wij adviseren de separate monsters waaruit mengmonster 001 is samengesteld uit te splitsen en 
de separate monsters te laten analyseren op EOX. Indien uit de analyseresultaten blijkt dat in een 
aantal separate monsters het EOX verhoogd is, adviseren wij op deze monsters een GC/MS
screening uit te voeren. Met deze screening kan worden achterhaald door welke parameter(s) het 
verhoogd EOX gehalte wordt veroorzaakt. 

Aangeiien in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker verhoogde 
achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen en omdat de 
aangetroffen concentraties arseen in het grondwater vergelijkbaar zijn met de concentraties 
aangetoond tijdens het onderzoek van 1997, lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de 
verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 

De aangetroffen lichte verontreiniging met zink in het grondwater is dermate gering dat aanvullend 
anderzoek niet noodzakelijk is. 

Blokveld 53 
De aangetroffen sterke verontreiniging met arseen en chroom en de matige verontreiniging met 
arseen in het grondwater is dermate hoog dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Met betrekking tot de matige verontreiniging met chroom adviseren wij peilbuis P42 te 
herbemonsteren en het grondwater te laten analyseren op chroom. Mogelijk dat de verhoogde 
concentratie chroom het gevolg is van een plaatsingseffect van de peilbuis. 

Aangezien in de provincie Zeeland vaker verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het 
grondwater worden aangetroffen en amdat de aangetroffen concentraties arseen in het 
grondwater vergelijkbaar zijn met de concentraties aangetoond tijdens het onderzoek van 1997, 
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lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de verontreiniging met arseen in het grondwater 
uit te voeren. 

De lichte verontreiniging met zink in het grondwater is dermate gering dat aanvullend onderzoek 
niet noodzakelijk is. 

Blokveld 63 
De aangetroffen sterke verontreiniging met arseen in het grondwater is dermate hoog dat form eel 
gezien aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Aangezien in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker verhoogde 
achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen en omdat de 
aangetroffen concentraties arseen in het grondwater vergelijkbaar zijn met de concentraties 
aangetoond tijdens het onderzoek van 1997, lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de 
verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld voor de geplande transactie te 
gebruiken. 

Projectmedewerkers: Dhr. J. van litsenburg. dhr. R. Kale, dhr. J. Baogert, dhr. B. Maas, dhr. R. Veen en mw. K. Steendijk 
Projectadviseurs : Dhr. S. Vermunt en mw. M. Siemons 

Zander toestemming van de opdrachtgever of SGS EcoCare B.V., mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd 
en/of openbaar gemaakt door mid del van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan oak. 
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Door Hoechst Holland N.V. is aan SGS EcoCare B.V. opdracht verleend een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5740 uit te voeren op een zestal blokvelden (blokveld 22, 32, 40, 
43, 53 en 63) op het Hoechst-terrein te Vlissingen. 

Doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de algemene kwaliteit van de bodem c.q. de 
aard en de concentraties aan milieubelastende" stoffen die in de grand en het grondwater 
voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een mogelijke grondtransactie. 

Rapportage 

In het onderhavige rapport worden de uitgangspunten en de resultaten van dit verkennend 
bodemonderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 2 van het rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek weergegeven. De 
veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3 en 4. In 
hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen vermeld. 
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2 RESULTATEN VOORONDERZOEK 

De gegevens met betrekking tot het vooronderzoek zijn verkregen middels: 
grondwaterkaart Dienst Grondwaterverkenning TNO; 
historisch formulier bodemonderzoek; 
informatie opdrachtgever; 
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
topografische kaart. 

2.1 voormalige en huidige bestemming 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Haven 9890 te Vlissingen. Het perceel is kadastraal 
bekend bij de gemeente Vlissingen als sectie M, nummers 957, 959, 974, 976, 978, 979 en 980. 
De blokvelden 20, 32, 40, 43, 53 en 63 hebben respectievelijk een oppervlakte van 9.572 m2

, 

35.220 m2
, 41.208 m2

, 51.676 m2
, 55.468 m2 en 14.535 m2 • 

Van 1900 tot 1966 had het terrein de bestemming natuur. Van 1966 tot 2000 behoort het gehele 
terrein tot het fabrieksterrein. De blokvelden 22, 40 (gedeeltelijk), 43 en 53 zijn momenteel 
braakliggend en behoren tot het ongebruikt bouwterrein dat nog niet als fabrieksterrein in gebruik 
is geweest. De blokvelden 32 en 40 (gedeeltelijk) zijn als bedrijfsterrein in gebruik. Ter plaatse van 
blokveld 32 is de calcinaatopslag, brandweeroefenplaats en het terrein onderaannemers 
gesitueerd. Ter plaatsen van blokveld 40 zijn twee bovengrondse opslagtanks gesitueerd. 

2.2 topografie 

De gemiddelde hoogteligging van de onderzoekslocatie bedraagt circa 5,0 m + NAP 
(topografische kaart 1 :25.000). De regionale ligging van de locatie is opgenomen in bijlage 1. 

2.3 regionale bodemopbouw en grondwaterstroming 

De regionale bodemopbouw is gebaseerd op het geohydrologisch profiel uit de grondwaterkaart 
van Nederland (TNO, dienst grondwaterverkenning, 1983). 
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Tabel 2.1: regionale bodemopbouw 

Diepte Im-mv) 

0-15 

15 - 25 

25 - 28 

28 - 43 

43 - > 

Omschrijving 

Deklaag, holoceen kleipakket atkomstig van de Westland Formatie. Met 
name de Afzettingen van Duinkerke, met daarop een ongeveer 5 meter dik 
zandpakket dat begin zestiger jaren opgespoten is. Het zand is afkomstig uit 
de Van Cittershaven en is enigszins kleihoudend en goed doorlatend. 

Eerste watervoerend pakket, uiterst fijn tot matig grot zand afkomstig van 
de Formaties van Tegelen . 

Scheidende laag, zandige kleilaag van de Formatie van Maassluis. 

Tweede watervoerend pakket, grof- en fijnzandige afzettingen van de 
Formatie van Oosterhout en uit fijne, kleihoudende glauconietrijke zanden 
van de Formatie van Breda. 

Slacht dooriatende basis, kleilagen van de Formaties van Rupel en Breda 

Uit de isohypsenkaart van de grondwaterkaart van Nederland blijkt dat de regionale 
grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket voornamelijk zuidwestelijk gericht is. 

2.4 eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Hoechst-terrein te Vlissingen, 22 januari 1997, 
kenmerk EZ 854.410. 
In 1996 is door SGS EcoCare b.v. een verkennend en aanvullend bodemonderzoek op het 
Hoechst-terrein uitgevoerd. In onderstaande tekst worden de resultaten kort vermeld. 

Tijdens dit onderzoek is ter plaatse van blokveld 22 in de ondergrond een lichte verontreiniging 
met minerale olie en in het grondwater een matige verontreiniging met arseen aangetroffen. In de 
bovengrond is sulfaat aangetroffen in een concentratie van 560 mgt kg ds en fluoride in een 
concentratie van 9,2 mg/kg ds. Ter plaatse van blokveld 32 (calcinaatopslag) is in de bovengrond 
een lichte verontreiniging met cadmium aangetroffen. In het grandwater van blokveld 32 
(brandweeroefenplaats) is een lichte verantreiniging met benzeen, tolueen en ethylbenzeen 
aangetroffen. Op het overig terrein van blokveld 32 (terrein onderaannemers) is in de bovengrond 
een sterke verontreiniging met zink en een lichte verontreiniging met chroom, nikkel, koper, 
cadmium en PAK aangetroffen. Ter plaatse van blokveld 40 (braakliggend) is in de bovengrand een 
lichte verontreiniging met cadmium aangetroffen. In het grondwater is een sterke en matige 
verontreiniging met arseen, een matige verontreiniging met lood en een lichte verantreiniging met 
koper en zink aangetroffen. Ook zijn tijdens dit onderzoek de concentratie fluoride en sulfaat 
bepaald. De concentratie fluoride in de grand bedraagt 7,9 mgtkg ds en de concentratie sulfaat in 
de grond loopt uiteen van 290 tot 1000 mgtkg ds. De concentratie fluoride in het grondwater 
loopt uiteen van 0,5 tot 3,0 mgtl. In het grondwater wordt sulfaat aangetroffen in een 
concentratie varierend van 64 tot 390 mgtl. Ter plaatse van blokveld 40 (petrotank storage) is in 
de ondergrond een lichte verontreiniging met cadmium aangetroffen. In de bovengrond is een 
lichte verantreiniging met cadmium en zink aangetroffen. Daarnaast is in de bovengrond sulfaat 
aangetroffen in een concentratie van 690 mgtkg ds. Fluoride wordt aangetraffen in een 
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concentratie 23 mgtkg ds. Ter plaatse van blokveld 43 is in de bovengrond een lichte 
verontreiniging met nikkel en in de ondergrond een lichte verontreiniging met chroom aangetroffen. 
In het grondwater is een lichte tot sterke verontreiniging met arseen aangetroffen. De concentratie 
fluoride in de grand is 7,9 mgtkg ds en de concentratie sulfaat loopt uiteen van 530 tot 850 
mgtkg ds. In het grondwater ligt de concentratie fluoride tussen 1,7 en 2,8 mgtl en sulfaat tussen 
21 en 35 mgtl. Ter plaatse van blokveld 53 is in de ondergrond een lichte verontreiniging met 
cadmium en kwik aangetroffen. In het grondwater is een lichte en sterke verontreiniging met 
arseen en een lichte verontreiniging met cadmium aangetroffen. De concentratie sulfaat loopt 
uiteen van 480 tot 770 mgtkg ds. In het grondwater ligt de concentratie fluoride tussen 0,7 en 
3,5 mgtl en sulfaat tussen 14 en 69 mgtl. 

Verkennend bodemonderzoek Hoechst-terrein te Vlissingen, 7 april 2000, kenmerk EZ 857.931 
In maart 2000 is door ' SGS EcoCare b.v. een verkennend bodemonderzoek op een vijftal 
blokvelden op het Hoechst-terrein uitgevoerd. In de grond van blokveld 60 is een lichte 
verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De overige geanalyseerde parameters worden niet 
in een verhoogde concentratie ten opzichte van de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. In 
het grondwater van peilbuis P130 is een sterke verontreiniging met arseen aangetroffen. In het 
grondwater van de peilbuizen P160, P166 en P143 is een matige verontreiniging en in het 
grondwater van de peilbuizen P147, P102 en P109 is een lichte verontreiniging met arseen 
aangetroffen. In het grondwater van de peilbuizen P160, P143, P130 en P147 is een lichte 
verontreiniging met cadmium aangetroffen. In het grondwater van peilbuis P118 is een lichte 
verontreiniging met naftaleen en in het grondwater van peilbuis P128 is een lichte verontreiniging 
met xyleen aangetroffen. In het grondwater van aile peilbuizen zijn verhoogde concentraties 
fluoride en sulfaat aangetroffen. 

2.5 conclusies met betrekking tot de achtergrondinformatie 

Onderstaand zijn de conclusies met betrekking tot de achtergrondinformatie weergegeven. Uit het 
vooronderzoek komt de volgende potentieel verontreinigde locaties naar voren: 

1. calcinaatopslag blokveld 32 (nabij 3264); 

De hypothese luidt: Het terreindeel is verdacht verontreinigd te zijn met zware metalen. 

2. brandweeroefenplaats blokveld 32 (nabij 3272 en 3273); 

De hypothese luidt: Het terreindeel is verdacht verontreinigd te zijn met minerale olie en 
vluchtige aromaten. 

Indien in minimaal een der geanalyseerde parameters aanwezig IS In een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Interventie Bodemsanering" (Staatscourant 
39, 24 februari 2000), circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering" voor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (Staatscourant 39, 24 februari 2000) circulaire "Interventiewaarden 
Bodemsanering tweede en derde tranche" (Staatscourant 39, 24 februari 2000), wordt de 
hypothese aangenomen. 

Uit het vooronderzoek komen de volgende onverdachte locaties naar voren: 

3. blokveld 22 (braakliggend); 

4. blokveld 32 (terrein onderaannemers); 

5. blokveld 40 (braakliggend); 
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6. blokveld 40 (petroplus tankstorage); 

7. blokveld 43 (braakliggend); 

8. blokveld 53 (braakliggend). 

9. Blokveld 63 (braakliggend). 

De hypothese voor de blokvelden 20, 43, 53 en 63 luidt: De onderzoekslocatie is grootschalig 
onverdacht. De hypothese voor de blokvelden 40 en 32 luidt: De onderzoekslocatie is onverdacht. 

Indien in geen van de (meng)monsters een der geanalyseerde parameters aanwezig is in een 
concentratie boven de streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Interventie 
Bodemsanering" (Staatscourant 39, 24 februari 2000), circulaire "Interventiewaarden 
Bodemsanering" voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Staatscourant 39, 24 februari 
2000) circulaire "Interventiewaarden Bodemsanering tweede en derde tranche" (Staatscourant 39, 
24 februari 2000), wordt de hypothese aangenomen. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 

3.1 opzet veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen, 
het bemonsteren van de grond, het bemonsteren van het grondwater en het zintuiglijk onderzoek 
van de grond(water)monsters zijn uitgevoerd conform de methodieken beschreven in de "NEN 
5 7 40 Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek; 1 e druk, oktober 1999 van de 
Normcommissie 390 09 Bodemkwaliteit". 

De grond is, eventueel afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 m 
bemonsterd. 

De situering van de boorpunten en de peilbuizen is weergegeven in de bijlage 2. De 
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.2 resultaten veldonderzoek 

De boorwerkzaamheden en het plaatsen van de peilbuizen hebben plaatsgevonden op 19, 20, 21, 
26, 27, 28 en 29 juni 2000. Het grondwater is op 4 en 5 juli 2000 bemonsterd. In de volgende 
tabel worden de verrichte werkzaamheden schematisch weergegeven. 

Tabel 3.1.1: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 22 

Aantal boring en (exel. peilbuizen) 

3 boringen (25, 26, 27) tot ± 50 cm-mv 
1 boring (28) tot ± 200 em-mv* 

Aantal peilbuizen 

* Aangezien tijdens het veldwerk pas duidelijk werd dat niet het gehele blokveld 22 onderzocht dient te worden, is boring 
28 wei afgewerkt met een peilbuis, maar is het grondwater niet bemonsterd. Deze peilbuis is in de rapportage dus niet 
meegenomen. 

Tabel 3.1.2: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 32 (calcinaatopslag) 

Aantal boringen lexel. peilbuizen) 

9 boringen 180, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 en 88) tot ± 
200 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

2 peilbuizen (81 en 85) filterstelling 200-300 cm-mv 
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Tabel 3.1.3: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 32 (brandweeroefenplaats) 

Aantal boringen lexel. peilbuizen) 

3 boringen (94, 95, 99) tot ± 50 cm-mv 
1 boring (98) tot ± 100 cm-mv 
1 boring (93) tot ± 300 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

1 peilbuis 193) filterstelling 200-300 cm-mv 

Tabel 3.1.4: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 32 (terrein onderaannemers) 

Aantal boringen (exel . peilbuizen) 

21 boringen (89, 91, 92, 96, 97, 100, 101, 103, 105, 
106, 107,108,110,112,113,115, 116,117,119,120, 
123) tot ± 50 cm-mv 
10boringen(90, 102,104,109,111,114,118,121, 
122, 124) tot ± 200 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

3 peilbuizen (90, 111, 122) filterstelling respectievelijk 
200-300 cm-mv, 160-260 cm-mv, 50-250 cm-mv 

Tabel 3.1.5: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 40 (braakliggend) 

Aantal boringen (exel. peilbuizen) 

17 boringen (56, 58, 59,61,62,65, 66,67,68,69,71, 
72, 75, 76, 77, 78, 79) tot ± 50 cm-mv 
4 boringen (60, 64, 73, 74) tot ± 200 cm-mv 
3 boringen (57, 63, 70) tot ± 700 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

3 peilbuizen (57, 63, 70) filterstelling repectievelijk 600-
700 cm-mv, 550-650 cm-mv en 550-650 cm-mv 

Tabel 3.1.6: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 40 (petroplus tankstorage) 

Aantal boringen (exel. peilbuizen) 

18 boringen (126, 127,128, 130,132,134,136,137, 
140,141,142,144,145,146,147,148, 149,150) tot 
± 50 cm-mv 
8 boringen (125,129,131,133,135,138,139,143) tot 
± 200 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

3 peilbuizen (129, 135, 139)) filterstelling respectievelijk 
450:550,550-650 cm-mv, onbekend 
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Tabel 3.1.7: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 43 

Aantal boringen (exel. peilbuizen) 

17 boringen (6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 
18, 19,20, 21, 22) tot ± 50 cm-mv 
7 boringen (1, 2, 3,4, 5, 23, 24) tot ± 200 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

5 peilbuizen (1, 2, 3, 4, 5 ) filterstelling respectievelijk180-
280 cm-mv, 200-300 cm-mv, 150-250 cm-mv, 200-300 
cm-mv en 220-320 cm-mv 

Tabel 3.1.8: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 53 

Aantal boringen (exel. peilbuizen) 

14 boringen (29, 30,31,32,33,34,38,39,40,41,44, 
45, 46, 47) tot ± 50 cm-mv 
6 boringen (35, 36, 37, 42, 43, 48) tot ± 200 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

5 peilbuizen (35, 36, 42, 43) filterstelling respectievelijk 
170-270 cm-mv, 200-300 cm-mv, 200-300 cm-mv en 
200-300 cm-mv 

Tabel 3.1.9: verrichte veldwerkzaamheden blokveld 63 

Aantal boringen (exel. peilbuizen) 

5 boringen (49, 50, 53, 54, 55) tot ± 50 cm-mv 
2 boringen (51, 52) tot ± 200 cm-mv 

Aantal peilbuizen 

1 peilbuizen (51) filterstelling respectievelijk 200-300 cm
mv 
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Tijdens de watermonstername zijn de volgende veldwaarnemingen gedaan. 

Tabel 3.2: peilbuisgegevens 

Blokveld Code Plaats- Bemonster- Fllterstelling Grond- Zuurgraad 
ingsdatum ingsdatum (em-mv) waterstand pH 

em-my) 

43 Pl 21/06/00 04/07/00 180-280 110 8,19 

43 P2 21/06/00 04/07/00 200-300 118 7,71 

43 P3 21/06/00 04/07100 150-250 108 7,89 

43 P4 21/06/00 04/07/00 200-300 102 8,28 

43 P5 21/06/00 04/07/00 220-320 84 8,10 

53 P35 21/06/00 04/07/00 200-300 87 8,28 

53 P36 21/06/00 05/07100 170-270 86 8,06 

53 P42 21/06/00 04/07100 200-300 87 8,27 

53 P43 21/06/00 04/07100 200-300 79 7,98 

53 P51 21/06/00 04/07/00 200-300 79 7,70 

40 P57 26/06/00 04/07/00 600-700 512 7,35 

40 P63 26/06/00 05/07100 550-650 461 7,50 

40 P70 26/06/00 05/07100 550-650 490 7,42 

32 P81 28/06/00 04/07100 200-300 98 8,11 

32 P85 28/06/00 04/07/00 200-300 55 8,10 

32 P90 28/06/00 04/07/00 200-300 85 8,24 

32 P93 28/06/00 04/07/00 200-300 79 8,24 

32 Pll1* Onbekend 04/07/00 160-260 87 7,54 

32 P122 28/06/00 04/07/00 50-250 67 7,63 

40 P129" Onbekend 04/07/00 450-550 421 7,39 

40 P135* 26/06/00 05/07/00 550-650 473 7,35 

40 P139* Onbekend 05/07/00 Onbekend 468 7,42 

* bestaande peilbuizen 

Temperatuur Geleid-
[DC) baarheid 

~S/em 

14,9 461 

15,0 634 

15,1 631 

14,4 411 

14,9 665 

17 774 

13,5 513 

15,4 654 

15,5 700 

16,9 1067 

15,8 937 

13,5 1240 

13,1 1145 

14,7 1646 

16,3 650 

16,7 621 

18,1 535 

17,1 3160 

18,9 820 

17,2 1992 

13,5 1094 

13,3 769 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke 
omstandigheden verwacht kan worden. 

Zowel de boven- als ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit matig tijn en 
matig grot zand. Het grootste gedeelte van het terrein is onverhard. Ter plaatse van blokveld 32 is 
een klein gedeelte verhard met slakken. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 
bodemopbouw wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Bij het uitvo~ren van de veldwerkzaamheden zijn zowel in de boven- als ondergrond van 
verschillende boringen schelphoudend materlaal aangetroffen. Daamaast zijn de volgende 
zintuiglijke waarnemingen gedaan. 

Tabel 3.3: zintuiglijke afwijkingen 

Boring Blokveld 

77 40 

82 32 (caicinaat) 

96 32 (brandweet) 

101 32 (onderaannemers) 

104 32 (onderaannemers) 

112 32 (onderaannemers) 

121 32 (onderaannemers) 

122 32 (onderaannemers) 

122 32 (onderaannemers) 

122 32 (onderaannemers) 

123 32 (onderaannemers) 

Traject 
(em-mv) 

0-50 

0-50 

25-76 

20-70 

25-50 

26-75 

30-60 

50-100 

100-260 

260-300 

5-55 

Verkennend bodemonder~oek, Hoechst-terrein te VlIssingen, EZ 868.111 

Zintuigiijke afwljklng 

Zwak s1akhoudend 

Zwak slakhoudend 

Resten siakken 

Resten slakken 

Resten slakken 

Resten slakken 

Geurtwijfel 

Matige dieseigeur 

Zwakke dieselgeur 

Matige dieseigeur 

Zwak slakhoudend 
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4 LABORA TORIUMONDERZOEK 

4.1 opzet laboratoriumonderzoek 

Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses zijn uitgevoerd door 
SGS Laboratory Services te 's-Gravenpolder. 

De geanalyseerde (meng)monsters en hun samensteliing zijn als voigt: 

Tabel 4.1: overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters 

IMeng)monsters 

001 (1,2,3) 
002 (4, 5, 23) 
003 (1, 6,16,19,23) 
004(3,7,8, 17, 2~ 2~ 
005 (25,26,27, 28) 
006 (28) 
007~9, 30,31,32, 33, 3~ 
008137,38,42,43,47,48) 
009 (35, 36, 37) 
010 (42, 43, 48) 
011 (49,50,51,53,55) 
012(51,52) 
001 (56,57,58,60,62,64) 1 
002 (57, 60, 63) 
003 (68, 71, 73, 74, 76, 79) 1 
004 (70, 73, 74) 
0051133,134,135,137/138,140) 1 
006 (133,135,138) 
007 (139,141,143,144,145,146) 1 
008 (125, 126, 128, 129, 132, 150) 1 
009 (131, 147,148,149)1 
010 (125,129) 
011 (131) 
001 (89,90,91,92,124) 
002 (122) 
003 (90, 124) 
004 (121) 1 
005 (111, 114) 
006 (113, 114, 115, 116, 117, 118) 1 
007 (101,103,105,106) 1 
OOB (102, 104) 
009 (93, 94, 98, 99) 1 
010(95)1 
011 (93) 
012(84,86/ 81,83, 8~ 1 
013 (80, 81, 82,84, 85, 87) 

Analyserapport Blokveld 

20006000488 43 
20006000488 43 
20006000488 43 
20006000488 43 
20006000488 22 
20006000488 22 
20006000488 53 
20006000488 53 
20006000488 53 
20006000488 53 
20006000488 53 
20006000488 53 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000641 40 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 
20006000760 32 

Traject 
Im-mv) 

0,5-2,0 
1,0-2,5 
0,0-0,5 
0,0-0,5 
0,0-0,5 
1,0-1,5 
0,0-0,5 
0,0-0,5 
0,5-2,0 
0,5-2,0 
0,0-0,5 
1,0-2,0 
0,0-0,5 
0,5-2,0 
0,0-0,5 
0,5-2,0 
0,1-0,6 
0,5-2,0 
0,1-0,6 
0,0-0,5 
0,0-0,5 
0,5-1,5 
1,0-2,0 
0,5-1,0 
0,5-1,0 
1,5-2,0 
0,3-0,5 
0,5-1,5 
0,0-0,5 
0,2-0,7 
1,0-1,5 
0,0-0,5 
0,25-0,75 
1,0-1,5 
0,25-0,5 
1,0-1,5 

Analyse 

1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket bovengrond· 
1 NEN-pakket ondergrond* 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond· 
1 NEN-pakket bovengrond* 
1 NEN-pakket bovengrond* 
1 NEN-pakket ondergrond* 
1 NEN-pakket ondergrond· 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 minerale olie + BTEXN 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 minerale olie + BTEXN 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket ondergrond 
1 NEN-pakket bovengrond 
1 NEN-pakket ondergrond 

Het NEN-pakket boven- en ·ondergrond bestaat uit de parameters: 8 metalen: chroom, nikkel, koper, zink, arseen, cadmium, lood en kwik, 
PAK (som VROM-10), EOX en minerale olie (Ge). 

• het PAK gehalte is hierbij niet meegenomen. 
1 het grondmengmonster is aanvullend geanalyseerd op fluoride en sulfaat 
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Tabel 4.2: overzicht samenstelling grondwatermonsters en analyseparameters 

(Menglmonsters Analyserapport Blokveld Traject 1m-my) Analyse 

P1 20003000512 43 180-280 1 NEN-pakket grondwater 
P2 20003000512 43 200-300 1 NEN-pakket grondwat er 
P3 20003000512 43 150-250 1 NEN-pakket grondwater 
P4 20003000512 43 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P5 20003000512 43 220-320 1 NEN-pakket grondwater 
P35 20003000512 53 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P36 20003000512 53 170-270 1 NEN-pakket grondwater 
P42 20003000512 53 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P43 20003000512 53 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P51 20003000512 53 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P57 2000300051 2 40 600-700 1 NEN-pakket grondwater 
P63 20003000512 40 550-650 1 NEN-pakket grondwater 
P70 20003000512 40 550-650 1 NEN-pakket grondwater 
P81 20003000512 32 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P85 20003000512 32 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P90 20003000512 32 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P93 20003000512 32 200-300 1 NEN-pakket grondwater 
P111 20003000512 32 onbekend 1 NEN-pakket grondwater 
P122 20003000512 32 50-250 1 NEN-pakket grondwater 
P129 20003000512 40 onbekend 1 NEN-pakket grondwater 
P135 20003000512 40 550-650 1 NEN-pakket grondwater 
P139 20003000512 40 onbekend 1 NEN-pakket grondwater 

Het NEN-pakket grondwater bestaat uit de parameters: 8 metalen: chroom. nikkel. koper. zink. arseen. cadmium. lood en kwik. vluchtige 
aromaten. vluchtige gahalogenaarda koolwaterstoffen an minerala olia. 

Analysemethoden 

In bijlage 6 zijn de 
laboratoriumonderzoek van 
STER-LAB gecertificeerd. 

detectielimieten, alsmede de onderzoeksmethoden voor het 
SGS Laboratory Services weergegeven. Aile laboratoria van SGS zijn 

In bijlage 4 zijn de analyseresultaten van de grondmengmonsters en grandwatermonsters 
opgenomen. 

4.2 resultaten laboratoriumonderzoek/toetsingskader 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals 
vermeld in de Leidraad Bodembescherming, aflevering 28 (VROM, 1999). Deze toetsingstabel 
bevat streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse 
milieubelastende stoffen in grand en grondwater. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader 
is opgenomen in bijlage 7. 

4.3 toetsingstabellen grond en grondwater 

De streef-, toetsings- en interventiewaarden van de grand hebben betrekking op een bodem met 
organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. De 
toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 conclusie 

Blokveld 22 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat in 
grondmengmonster 005 (boringen 25, 26, 27 en 28, traject 0,0-0,5 m-mv) en 006 (boring 28, 
traject 1,0-1,5 m-mvl geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde concentratie ten 
opzichte van de streefwaarde of detectielimiet zijn aangetroffen. 

Het grondwater is op deze locatie niet onderzocht. 

Blokveld 32 

ca/cinaatops/ag 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat: 
• In grondmengmonster 012 (boringen 81, 83, 84, 86 en 88, traject 0,25-0,5 m-mv) voor 

chroom en nikkel een lichte verontreiniging (overschrijding van de streefwaardel is 
aangetroffen en voor fluoride een gehalte van 24 mg/kg ds is aangetoond. 

• In grondmengmonster 011 (boringen 93, traject 1,0-1,5 m-mv) en 013 (boringen 80, 81, 84, 
85 en 87, traject 0,5-2,0 m-mv) geen van de geanalyseerde parameters in een verhoogde 
concentratie ten opzichte van de streefwaarde of detectielimiet zijn aangetoond. 

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat: 
• Het grondwater van peilbuis P81 licht verontreinigd (overschrijding van de streefwaardel is 

met arseen en chroom. 
• Het grondwater van peilbuis P85 licht verontreinigd (overschrijding van de streefwaarde) is 

met arseen. 

De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van 
de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. In de overige grondmengmonsters worden voor 
fluoride en sulfaat geen verhoogde concentratie ten opzichte van de detectielimiet aangetroffen. 

Tijdens het onderzoek van 1997 (kenmerk EZ 854.410) is op naastgelegen blokveld (gritinstallatie) 
eveneens fluoride en sulfaat gemeten. Uit de vergelijking van de resultaten blijkt dat het gehalte 
fluoride gemeten tijdens onderhavig onderzoek (grondmengmonster 012) lager is. 

brandweeroefenplaats 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat: 
• In grondmengmonster 009 (boringen 93, 94, 98 en 99, traject 0,0-0,5 m-mv) voor cadmium 

een matige verontreiniging (overschrijding van de tussenwaarde), voor koper, zink en PAK een 
lichte verontreiniging (overschrijding van de streefwaardel is aangetroffen. EOX wordt in een 
concentratie gelijk aan de streefwaarde aangetroffen. 

• In grondmengmonster 010 (boringen 95, traject 0,25-0,75 m-mv) voor cadmium een matige 
verontreiniging . (overschrijding met de tussenwaarde) en voor koper en zink een lichte 
verontreiniging (overschrijding van de streefwaarde) is aangetroffen. 

De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van 
de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. Fluoride en sulfaat worden niet in een verhoogde 
concentratie ten opzichte van de detectielimiet aangetroffen. 
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Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grand water geeoncludeerd worden dat het 
grondwater van peilbuis P93 lieht verontreinigd (overschrijding van de streefwaarde) is met 
arseen. De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten 
opziehte van de streefwaarde of deteetielimiet aangetroffen. 

terrein onderaannemers 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geeoneludeerd worden dat: 
• In grondmengmonster 002 (boring 122, trajeet 0,5-1,0 m-mv) voor minerale olie een sterke 

verontreiniging (oversehrijding van de interventiewaarde) en voor ethylbenzeen en xyleen een 
liehte verontreiniging (overschrijding van de streefwaarde) is aangetroffen. 

• In grondmengmonster 006 (boringen 113, 114, 115, 116, 117 en 118, trajeet 0,0-0,5 m-mv) 
voor cadmium een liehte verontreiniging (overschrijding met de streefwaarde) is aangetroffen. 

• In grondmengmonster -004 (boring 121, trajeet 0,3-0,5 m-mv) voor fluoride een gehalte van 
49 mg/kg ds is aangetroffen. 

• In grondmengmonster 007 (boringen 101, 103, 105 en 106, trajeet 0,2-0,7 m-mv) voor 
fluoride een gehalte van 26 mg/kg ds is aangetroffen. 

In de overige grondmengmonsters worden geen van de geanalyseerde parameters in een 
verhoogde concentratie ten opzichte van de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. Fluoride 
en sulfaat worden in de overige grondmengmonsters niet in een verhoogde concentratie ten 
opzichte van de deteetielimiet aangetroffen. 

Tijdens het onderzoek van 1997 (kenmerk EZ 854.410) is op naastgelegen blokveld (gritinstallatie) 
eveneens fluoride en sulfaat gemeten. Uit de vergelijking van de resultaten blijkt dat het gehalte 
fluoride gemeten tijdens onderhavig onderzoek (grondmengmonster 004 en 007) lager is. 

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat: 
• het grondwater van peilbuis P122 sterk verontreinigd (overschrijding van de 

interventiewaarde) is met arseen en minerale olie, matig verontreinigd (overschrijding van de 
tussenwaarde) is met naftaleen en liGht verontreinigd (overschrijding van de streefwaarde) is 
met chroom en xyleen. 

• het grondwater van peilbuis P111 sterk verontreinigd (overschrijding van de 
interventiewaarde) is met arseen en matig verontreinigd (oversehrijding van de tussenwaarde) 
is met ehroom. 

• het grondwater van peilbuis P90 licht verontreinigd (overschrijding van de streefwaarde) is 
met arseen. 

De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van 
de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. 

Blokveld 40 

braakliggend 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geeoncludeerd worden dat geen van de 
geanalyseerde parameters in een verhoogde eoncentratie ten opzichte van de streefwaarde of 
detectielimiet wordt aangetroffen. Fluoride en sulfaat worden niet in een verhoogde concentratie 
ten opzichte van de detectielimiet aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat het 
grondwater van peilbuis P63 en P70 sterk verontreinigd (oversehrijding van de interventiewaarde) 
is met arseen. 
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De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van 
de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. 

petroplus tankstorage 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat: 
• In grondmengmonster 008 (boringen 125, 126, 128, 129, 132 en 150, traject 0,0-0,5 m-mv) 

voor koper en zink een sterke verontreiniging (overschrijding van de interventiewaarde), voor 
lood een matige verontreiniging (overschrijding van de tussenwaarde) en voor nikkel een lichte 
verontreiniging (overschrijding van de streefwaarde) is aangetroffen. De concentratie EOX 
overschrijdt de streefwaarde. 

• In grondmengmonster 005 (boringen 133, 134, 135, 137, 138 en 140, traject 0,1-0,6 m-mv) 
voor cadmium een lichte verontreiniging (overschrijding van, de streefwaarde) is aangetoond. 
De concentratie EOX is gelijk aan de streefwaarde. 

• In grondmengmonster 009 (boringen 1 31, 147, 148 en 149, traject 0,0-0,5 m-mv) voor 
cadmium, zink en minerale olie een lichte verontreiniging (overschrijding van de streefwaarde) 
is aangetroffen. De concentratie EOX overschrijdt de streefwaarde. 

• In de grondmengmonsters 007 (boringen 139, 143, 141, 144, 145 en 146, traject 0,1-0,6 m
my), 010 (boringen 125 en 129, traject 0,5-1,5 m-mv) en 011 (boring 131, traject 1,0-2,0 m
my) voor EOX een concentratie boven de streefwaarde is aangetroffen. 

De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van 
de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. Fluoride en sulfaat worden niet in een verhoogde 
concentratie ten opzichte van de detectielimiet aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat: 
• Het grondwater van peilbuis P129 en P139 matig verontreinigd (overschrijding van de 

tussenwaarde) is met arseen. 
• Het grondwater van peilbuis P135 licht verontreinigd (overschrijding van de streefwaarde) is 

met zink en tetrachloorethaan. 

De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van 
de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. 

Blokveld 43 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat in 
grondmengmonster 001 (boringen 1, 2 en 3, traject 0,5-2,0 m-mv) voor EOX een overschrijding 
van de streefwaarde is aangetroffen. De overige geanalyseerde parameters worden niet in een 
verhoogde concentratie ten opzichte van de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat: 
• Het grondwater van peilbuis P4 en P5 sterk verontreinigd (overschrijding van de 

interventiewaarde) is met arseen 
• Het grondwater van peilbuis P1 licht verontreinigd (overschrijding van de streefwaarde) is met 

arseen, zink en trichlooretheen. 
• In het grondwater van peilbuis P2 en P3 Iicht verontreinigd (overschrijding van de 

streefwaarde) is met arseen en zink. 

De overige geanalyseerde parameters worden niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van 
de streefwaarde of detectielimiet aangetroffen. 

Blokveld 53 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat de 
geanalyseerde parameters niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van de streefwaarde of 
detectielimiet worden aangetroffen. 
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Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat: 
• Het grondwater van peilbuis P42 sterk verontreinigd (overschrijding van de interventiewaardel 

is met arseen en chroom. 
• Het grondwater van peilbuis P36 sterk verontreinigd (overschrijding van de interventiewaardel 

is met arseen en licht verontreinigd (overschrijding van de streefwaardel met zink. 
• Het grondwater van peilbuis P43 matig verontreinigd (overschrijding van de tussenwaardel is 

met arseen. 
• Het grondwater van peilbuis P35 sterk verontreinigd (overschrijding van de interventiewaardel 

is met arseen. 

Blokveld 63 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat de 
geanalyseerde parameters niet in een verhoogde concentratie ten opzichte van de streefwaarde of 
detectielimiet worden aangetroffen. 

Uit de· analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat het 
grondwater van peilbuis P51 sterk verontreinigd (overschrijding van de interventiewaarde) is met 
arseen. 

5.2 toetsing hypothese 

De hypothese "het terreindeel is verdacht verontreinigd te zijn met zware metalen" dient voor 
blokveld 32 (calcinaatopslag) te worden aangenomen. 

De hypothese "het terreindeel is verdacht verontreinigd te zijn met diverse stoffen" dient voor 
blokveld 32 (brandweeroefenplaats) te worden aangenomen. 

De hypothese "de onderzoekslocatie is grootschalig onverdacht" dient voor de blokveld 22 te 
worden aangenomen en voor de blokvelden 43, 53 en 63 te worden verworpen. 

De hypothese "de onderzoekslocatie is onverdacht" dient voor de blokvelden 32 (terrein 
onderaannemers) en 40 te worden verworpen. 

5.3 aanbevelingen 

Blokveld 22 

Aangezien geen verontreinigingen ter plaatse van blokveld 22 zijn aangetroffen, is het uitvoeren 
van een aanvullend bodemonderzoek niet noodzakelijk. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld voor de geplande transactie te 
gebruiken. 

Blokveld 32 

ca/cinaatops/ag 
De aangetroffen lichte verontreiniging met chroom, nikkel en fluoride in de grond en de lichte 
verontreiniging met arseen en chroom in het grondwater zijn dermate gering dat het uitvoeren van 
een aanvullend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld ter plaatse van de calcinaatopslag 
voor de geplande transactie te gebruiken. 
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brandweeroefenplaats 
De aangetroffen matige verontreiniging met cadmium ter plaatse van boring 95 is dermate hoog 
dat formeel gezien aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. De matige verontreiniging wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de resten slakken die tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond 
zijn waargenomen. Derhalve wordt aanvullend onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

De aangetroffen lichte verontreiniging met PAK, koper, zink en EOX in de grond en de lichte 
verontreiniging met arseen in het grondwater is dermate gering dat aanvullend onderzoek niet 
noodzakelijk is. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld ter plaatse van de 
brandweeroefenplaats voor de geplande transactie te gebruiken; Opgemerkt dient te worden dat 
bij eventuele graafwerkzaamheden in de toekomst of bij verandering van gebruik van de locatie 
(bijvoorbeeld woningbouw) rekening gehouden dient te worden dat ter plaatse van de slakken 
verharding een verontreiniging met cadmium aanwezig is. 

terrein onderaannemers 
De aangetroffen sterke verontreiniging met minerale olie in de grond en de sterke verontreiniging 
met minerale olie en arseen en de matige verontreiniging met naftaleen en chroom in het 
grondwater zijn dermate hoog dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

De sterke verontreiniging met minerale olie in de grond en de sterke verontreiniging met minerale 
olie en naftaleen in het grondwater is waarschijnlijk veroorzaakt door de voormalige bovengrondse 
tank. Wij adviseren aanvullende boringen en peilbuizen te verrichten en om de uitkomende 
grond(water)monsters te laten analyseren op minerale olie en vluchtige aromaten om de 
verontreiniging zowel horizontaal als verticaal af te bakenen. 

Opgemerkt dient te worden dat in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker 
verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen. Op basis 
hiervan lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de verontreiniging met arseen in het 
grondwater uit te voeren. 

Met betrekking tot de matige verontreiniging met chroom adviseren wij peilbuis P111 te 
herbemonsteren en het grondwater te laten analyseren op chroom. Mogelijk dat de verhoogde 
concentratie chroom het gevolg is van een plaatsingseffect van de peilbuis. 

De aangetroffen lichte verontreiniging met cadmium en fluoride in de grond en de lichte 
verontreiniging met arseen in het grondwater van peilbuis P90 is dermate gering dat aanvullend 
onderzoek niet noodzakelijk is. 

Blokveld 40 

braakliggend 
De aangetroffen sterke verontreiniging met arseen in het grondwater is dermate hoog dat 
aanvullend onderzoek formeel gezien noodzakelijk is. 

Opgemerkt dient te worden dat in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker 
verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen. Ook zijn de 
aangetroffen concentraties arseen in het grondwater vergelijkbaar met de concentraties 
aangetoond tijdens het onderzoek van 1997. Op basis van het bovenstaande lijkt het ons niet 
zinvol aanvullend onderzoek naar de verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 
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Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld voor de geplande transactie te 
gebruiken. 

petroplus tankstorage 
De aangetroffen sterke verontreiniging met koper en zink en de matige verontreiniging met lood in 
de grond en de matige verontreiniging met arseen in het grondwater zijn dermate hoog dat 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Tevens is de aangetroffen concentratie EOX in mengmonster 
008 en 009 dermate hoog dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Wij adviseren om de separate monsters waaruit de mengmonsters 008 en 009 zijn samengesteld 
uit te splitsen en om de separate monsters van mengmonster 008 apart te laten analyseren op 
koper, zink, lood en EOX en de separate monsters van mengmonster 009 apart te laten analyeren 
op EOX. Indien uit de analyseresultaten blijkt dat in een aantal separate monsters het EOX 
verhoogd is, adviseren wij op deze monsters een GC/MS-screening uit te voeren. Met deze 
screening kan worden achterhaald door welke parameter(s) het verhoogd EOX gehalte wordt 
veroorzaakt. 

Aangezien in de provincie Zeeland vaker verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het 
grondwater worden aangetroffen lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de 
verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 

De aangetroffen lichte verontreiniging met nikkel, cadmium, zink en minerale olie in de grond en de 
lichte verontreiniging met tetrachlooretheen en zink in het grondwater is dermate gering dat geen 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Blokveld 43 
De aangetroffen concentratie EOX in mengmonster 001 en de sterke verontreiniging met arseen in 
het grondwater zijn dermate hoog dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Wij adviseren de separate monsters waaruit mengmonster 001 is samengesteld uit te splitsen en 
de separate monsters te laten analyseren op EOX. Indien uit de analyseresultaten blijkt dat in een 
aantal separate monsters het EOX verhoogd is, adviseren wij op deze monsters een GC/MS
screening uit te voeren. Met deze screening kan worden achterhaald door welke parameter(s) het 
verhoogd EOX gehalte wordt veroorzaakt. 

Aangezien in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker verhoogde 
achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen en omdat de 
aangetroffen concentraties arseen in het grondwater vergelijkbaar zijn met de concentraties 
aangetoond tijdens het onderzoek van 1997, lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de 
verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 

De aangetroffen Iichte verontreiniging met zink in het grondwater is dermate gering dat aanvullend 
onderzoek niet noodzakelijk is. 

Blokveld 53 
De aangetroffen sterke verontreiniging met arseen en chroom en de matige verontreiniging met 
arseen in het grondiNater is dermate hoog dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Met betrekking t9t de matige verontreiniging met chroom adviseren wij peilbuis P42 te 
herbemonsteren en het grondwater te laten analyseren op chroom. Mogelijk dat de verhoogde 
concentratie chroom het gevolg is van een plaatsingseffect van de peilbuis. 
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Aangezien in de provincie Zeeland vaker verhoogde achtergrondconcentraties arseen in het 
grondwater worden aangetroffen en omdat de aangetroffen concentraties arseen in het 
grondwater vergelijkbaar zijn met de concentraties aangetoond tijdens het onderzoek van 1997, 
lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de verontreiniging met arseen in het grondwater 
uit te voeren. 

De lichte verontreiniging met zink in het grondwater is dermate gering dat aanvullend onderzoek 
niet noodzakelijk is. 

Blokveld 63 
De aangetroffen sterke verontreiniging met arseen in het grondwater is dermate hoog dat formeel 
gezien aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 

Aangezien in de provincie Zeeland (industrieterrein Vlissingen-Oost) vaker verhoogde 
achtergrondconcentraties arseen in het grondwater worden aangetroffen en omdat de 
aangetroffen concentraties arseen in het grondwater vergelijkbaar zijn met de concentraties 
aangetoond tijdens het onderzoek van 1997, lijkt het ons niet zinvol aanvullend onderzoek naar de 
verontreiniging met arseen in het grondwater uit te voeren. 

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygienische 
kwaliteit van de bodem geen bezwaar het onderzochte blokveld voor de geplande transactie te 
gebruiken. 
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Bijlage 1: locatie aanduiding op topografische ondergrond 
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Projectnummer 
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land. maUq nln. zwak slltfq LlchtarJls. 

Boring: 14 
Dleple: 50 em. 

0L21'~~'::~' . :::::: : 1 
50 ..... .. 

Boring: 16 
OIeple: 50 em. 

0t2I~~ .. .. . .. .. . . 
. ::: :::: 1 

50 ... .. .. 

biJlage 3, 4 van 38 

land. maUq mn. ZW@ksllUg. Llcbtbruln • 

Aland. maU" mn. zwak sHUg. Llchtgrils. sporen 
sqhelDen. 

ProJectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te VJissingen 



Boring: 17 
Dleple: 50 em. 

0g'~'~:::: . : : : :::: 1 
50 ....... 

Boring: 19 
D!eple: 60 em. 

°Ltl·~·~:::: .: ::::: : 1 

· 50 ....... 

Aland maYa fila. zwaksUtia. Llchrbculn.zwak 
scheWhoudend. 

qnd. matrq fIln. zwok sUtiJl. Lfchtgrlis. 

Boring: 18 
Dlepte: 50 om. 

°Ltl··~~·~·::: .::::::: 1 
60 ...... . 

Boring: 20 
Dleple: 50 em. 

°Ltl·~~·~·::: . . : : ::::: 1 
50 ... .... 

bijlage 3. 5 van 38 

Zaod.magqam. zwBk S1ltlq. Wihtbtukr . 

Zatld. matlq fIln. zwahlltjq. Lfchtwl;s. 

ProJectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te Vlisslngen 



r 
Boring: 21 
Dlap!e: 50 em. 

°B'~'~'::: . :::::: : 1 
511 .. ..... 

Boring: 23 
Dlapte: 200 om. 

o ~~~ .... 

50 : : : ::::. 

2 

100 : ::: :::. 

3 

150-+.';~';':',j* 

4 

200...L:..",-,"C!.:.J"'-

.Zand. matlq ala. zwakSIItiq. Uchthru1a. zwak 
sche!phoudead. 

Zlnd. matlq afo:. zwak sittlq. Licbtbnija. 

bad. miliq ma. zwaksJftig .. Licbtbtuif!. 

land. rnatla mn. zwak sllfig. Lichtblauw. 

laad. matlq ma. zwak slltlg. LichtblSUW; 

Boring: 22 
Diepte: 50 em. 

O@][~~.'" ....... 
.: : ::::: 1 

50 ....... 

Boring: 24 
Dlepte: 200 em. 

o ?~~ ... . 

2 

3 

150 

4 
200'..1.!..",-,--,c.!.!.l:J.L 

bijlage 3, 6 van 38 

Zand. maM aja zwsksiftig. Llchthrula • 

• Zaad. matlq flfa. zwak slftig. Lichtqriis.ZWjlk 
schelphoudead. 

Zaad. matlq fila. zwak simq. Grjfs. 

laad. matiq ma. zwak s!ltjq, Grits, 

Projectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst .. terrein te Vrissingen 



blJlage 3, boorstaten 

Boring: 25 
OIeple: 50 em. 

0E21~~"" :-:.:.:.:.:.:-: 1 
50 ....... . 

Boring: 27 
Dieple: 50 em. 

0E21~~"" . :-:-:.:.:-:-:.: 1 
50 .. ..... . 

A Ziod. m.Ug OIn. zWlksUtlg. Llchtq@ ZWlIk 
scheIDhoudend. 

laod. matia fjlo, tw.ak I/ltia. Llchtqrfls • 

Boring: 26 
Dieple: 50 em. 

0E21~~"" :.:.:-:.:.:.:-: 1 
60 .. ...... 

60 

100 

Boring: 28 
Ole pIe: 200 em. 

1 

........ 2 

3 

150-':':':-:':-:':' 

.. . .... 4 

200 .. .. .... 

bljlage 3, 7 van 38 

Zind. mlUR mo. zwak sllUg Llchtqrtls. 

land. mattg mo, 'Wilk Slltlg. Grl/s, 

Projectnr: EZ 858.111 L.ocatle: Hoechst·terreln te Vlissingen 



\ 

Boring: 29 
Dleple: so em, 

0l21J~, ." ....... 
. : : ::::: 1 

SO .... .. . 

Boring: 31 
Claple: 50 em. 

0l21'~'~'::: .::::::: 1 
50 ....... 

laad. ma1la ma. zwak sf1t1q Grlls. 

Zand. mafia Wn.ZW1Jk slltlq. Grils. 

Boring: 30 
Dtepte:,50 em. 

0l21'~'~:::: ': :::::: 1 
-" .. ... . . 

50 .. .... . 

Boring: 32 
Olapls: '50 em. 

0L2I~~"" '::::::: 1 
50 .. . .... 

bljlage 3, 8 van 38 

land. maUd afo. zwak slltlg. ,GrUs . 

Zjlad. matla ara. zwaksjltlq. Gals. 

Projectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein is Vlisslngen 



Boring: 33 
OIaple: 50 em. 

0LZ1.~.~.::: 
.::::::: 1 

5l} . . . . .. . 

Boring: 35 
Oiaple: 30(1 em, 

o ~~.~:;: .. 

50 ........ 

100- ... ..... 

160 

III 
200 

III 
III 
III 250 
,III . . .. ... .. ... .. .. 

300 
. ...... 

Zand. matia Oln. zwak s/lllq. Grl/s. 

Zaad. malla 010. ,w8k sl/tig. Gras. 

2 

3 

4 

Boring: 34 
Dleple: 5l} em. 

°Ltl~~ .. .. . ..... . 
. '::::::.' 1 .. ~ ..... . 

60 ... " .. 

Boring: 36 
Olapla: 300 cm, 

0 

60 

100 

150 
... ... .. 

200 
III 
III 
III 250 
I,ll 
/II 
/II 

30l} 

bljlage 3, 9 van 38 

land. fflatfq ma, zwak slltla. Grljs. 

Zaad. mftl1a mo. ,wok sittla. Gras. 

2 

3 

4 

Projectnr: EZ 858.111 Locatle: Hoechst-terrein te Vlissingen 



Boring: 37 
Dlepte: 200 em. 

50 ::: :::: . 

2 

100 

3 

150 

...... . . " 
200..J..:...:..:..:..:..:..:-c1L 

Boring: ·39 
Diepte: 50 em. 

0t21~~ .... .... ... 
.:::::: : 1 

50 • . • •••• 

Aland, DlItlR fUn,zwaks1IUq. Grll$. matiqscl/elq
bRJJsImJJl. 

land. matla mn. zwak sUtIR, GrUs. 

Boring: 38 
Dlepte: 50 cm. 

0t21.~~~.::: 
. : :::::: 1 

50 ....... 

Boring: 40 
Dlepte: 50 cm. 

0t21~~ .... .... ... 
. .:: ::::: 1 

50 .. .. .. . 

bijlage 3,1 0 van 38 

Zand. maflq fUn. gwaksl/Ua. Grils • 

land. mafia fUn. zwiksUfla. Grils, 

rtl~ 

CD 

f 
a. 
< 
2. 
rtl 
CD 
:::::I 
III 
Z 
m 
Z 

~ 
o 
~ 

ProJectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te V1lsslngen 



Boring: 41 
Dleple: 50 em. 

°Ltl~~·· .. .. ..... .. 1 . .... .. 
50 . .. .. . . 

Boring: 43 
Dlepte: 300 em. 

o ~~.~.::: 

50 

100 

150 

200 ... . . ... 
III 
UI 
III 250 

"' 1M 
III 

300 

Zaod. maflo Qio. zwa/(siltlo. Gr/;s. 

1 

2 

:. 

4 

.... Zahd. maUg 010. zWak siItIq. GrITs. zwak 
schelDhoudend 

Boring: 42 
Olepte: 300 om. 

0 ~~~ ... 

50 

100 ....... 

160 

2QO 
III ... .. . .. 
III ." ' t.,, 
III 250 
III 
III 
III 

300 

Boring: 44 
DJepte: 50 em. 

°B'~'~:::: .::::::: 1 
50 .. ... .. 

bijlage 3. 11 van 38 

Zand. matio run. zwa/( s/It/q. GrogOOriis. 
1 

2 

3 

4 

Zand. milrIQ mo. zwak slII/q. Sri/s. 

Projectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te Vlissingen 



( 
Boring: 45 
Dieple: 50 em. 

0flZ]['~"" ....... 
.:: :::: : 1 

50 .. • •. .. 

Boring: 47 
Olepte: 50 em. 

012l~~"" .... ... 
. :::::: : 1 

50 •..•. . . 

Zand. mafia "'n. zwaksfltla· GrIls· 

land maUg ma. zwak si/tig. Grljs • 

Boring: 46 
Dlepte: 50 em. 

°r~~"" ~1 ...... . 
.::::::: 1 

50 ....... 

Boring: 48 
OIE!pte: 200 em. 

o ~!':I~ .... 
1 

50 

2 

100 
.. ...... 3 

150 

4 

bljlage 3, 12 van 38 

land. matlq flln. zwak sj(tia Gcijs . 

Zaad, mafiq flIn; zW/lk s"UP. GrIts. 

ProJec:tnr: EZ 858.111 Locatle: Hoechst·tetrein te VlIsslngen 



Boring: 49 
Dleple: 50 em. 

!Zl
~~~ ... . 
. ... .... ~ 

•• •••• • 'I-

5 . . •... .. 

Boring: 51 
Olepla: 300 em. 

a 

50 . ... .. .. 

100 

150 
... ..... 

200 
III 
III 
III 250 
III 
III 
III 

300 

Zaad. matigfj1n., mk sllyg. GrIts. 

Zaad. mayg aTa, zwak slIUR, Grils. 

<l 

3 

4 

Zf!tld, martq nln, 'wak sllUq, Ponk!lradls. 

Boring: 50 
Dlepte: 50 em. 

°m'~'~':": ': : :::,': 1 
so .. .... . 

Boring: 52 
Dlaple: 200 em. 

o ~:~~.::" 

50 : ::::: : . 

2 

100 ':,',',',':,' 

:I 

4 
200 .. .. . .. 

blJlage 3. 13 van 38 

Zand. matlg ma zwiIk sl/tlq. Bl'uhiqrlfs. 

land mayg mn.zwaks11tfq. GrIts. 

Project ... ..: EZ 858.111 Locatle: Hoechst-terrein te VlIs$Ingen 



Boring: 53 
Dlepte: 50 em. 

0flt][~~ .. .. ....... 
.::::::: 1 

so .. ... .• 

Boring: 55 
OIaple: so em. 

°B~~"" ..... .. 
.. :::::: : 1 

50 .. ..... 

Zand maUR mo. zwahl/Utl Gijjs: 

Zanrt. maflR "In. zwak sl/Qq. Grlls. 

Boring: 54 
OIeple: 50 em. 

0LJ][~~"" . ... .. . 
. ::::::: '1 

so .. .. .. . -

Boring: 56 
O1aple; 50 ,em. 0g ..... .. . ..... . 
.:: ::::: 1 , 

50 ..... .. 

biJIa.ge 3. 14 van 38 

.... laod. mafia flln ZWjIk slIUR. Griis. mafia scheiD
hOudeod. 

.... land. ma(1o ma. zwa/(sIlUq. Brulnar!ls. zwak 
schelohoudqad. 

Projectnr: EZ 858.111 Local/e: HoechsMerrefn ~e Vlissingen 



Boring: 57 
Diepte: 700 em. 

2 

3 

• Zand. malig fUn, zwak slltlg. Brujngrlis. 
zwak scbe/pbouclend. 

• Zand. matlg fUn. zwak sillig. Brulngrijs 
zwak scbe/pbouc!end. 

• Zand malig fUn, zwak sittig. Bruin zwak 
sche/phouc!end. 

150'+.'o~f:',l·'II-
• Zand. mafig fUn. zwak siltig. Bruin. 

brokken klei. 

200- :::::::. 

250 :::::;:. 

400-1:':'~:':':H 

500+.'0':':':':':':1'1 

550-t.':''i+i-.:'.':fl 

Boring: 59 
Diepte: 50 em. 

1lIZ][ ... ... . , ..... . 
. ,','::::; 1 

50 .. • .. . . 

4 

Zand mafig fUn. zwak sittig. BrulnarUs. 

Zand. mafig fUn. zwak slUig. Bruinqr/Is. 

Zand mafig fUn. zwak sjltig. Bruingrils. 

Zand, mafig fUn, zwak silfig. Brujngrlls. 

Zand, malig nln zwak siltig. Bruingriis. 

Zand malig fUn. zwak siltig. Bru/ngrlis. 

Zand, matig nln. zwak siltig. Griis. 

Zand, malig fUn zwak sittig. Grlis. 

Zand. malig fUn zwak sjltig. Grijs. 

Zand mafig fUn. zwak silfig. Grils. 

.... Zand matig rOO. zwak si/fig. Grijs. zwak scbelp
~ 

Boring: 58 
Diepte: 50 em. 

bijlage 3, 15 van 38 

.. . . . . . °B .. .... · • Zand mafiq fUn. zwak slUjg. Bruinar/Is. zwak scbe/p
~ 

~ .. ... .. . 
50 ...... . 

Boring: 60 
Diepte: 200 em. 

o {.:.:.:.:.:.:-: 

50 .,'::::: : 

2 

100-':-:-:-:':-:':' 

3 

.... . .. , 4 

Zand, mafia njn. zwak slUm. Grils. 

• Zand mafja fUn, zwak sUUg. Bruingrlls brokken 
~ 

1tJ" 
CI) 

CD 
" CI) 
:::s 
Q.. 

~ 
iii 
CI) 
:::s 
III 
Z 
m 
Z 
UI .... 
o 
.c:o: 

Projectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te Vlissingen 



r 
Boring: 61 
Dlap!e: 50 em. 

°B······· .... ... 
.:::: : : : 1 

50 .. . . . . • 

Boring: 63 
Dlepte: 700 em. 

0 Qras 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

........ 
450 

... ..... 
500 

I 550 
III 
III 
III 600 
III 
III 
111 

650 

700 

• land. malig mn. zwak siltig. BruIn. zwak sehelD-

2 

3 

4 

~ 

• land mafia nln. zwak sat/g. Brulngrijs, 
zwak schelphouciend. 

• Zand. malla atn, zwak sjltio. Brulnqrljs. 
zwak schelDhouciend. 

.Zand maUg O/n. zwaksl/tig. Bruin. zwak 
schelphoudend. 

• Zand. maUg nln. zwak sl/tig. Bruin, 
beoMen k/eJ. 

Zand. ma tip Ufn, zwak slltiq. BeY/ngr/js. 

Zand mafia Oln. zwak slmg. Gel/s. 

Boring: 62 
Dlepte: 50 cm. 

°EJI"" '" 
.... .... 
.,','::,':: 1 

50 ....... 

Boring: 64 
Dlepte: 200 cm. 

2 

100-JF.~:':':f1t-

3 

1 50 -j;';'~;':',fH-

4 

200..J..!,':":':"':":':"=-

bijJage 3, 16 van 38 

• land matlo Ufn. zwak sill/g. Brulngri's. zwak 
schelphoudend. 

Zand. mafia filn zwak sfftja. Brulnqrijs. 

Zand mafia Ojn zwak sfma. Brulnqriis . 

Zand. malia Ufn zwak sima. Beulnqrijs. 

Zand mafia Ufn, zwak sflrig. Brulnqrljs. 

Projectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te VlIssingen 



Boring: 65 
Olepte: 50 em. 

0I2][ ...... . .... ... 
. ::::::: 1 

50 ..•• .. . 

Boring: 67 
Oiaple: 60 em. 0g ...... . ...... .. 

. . ::::::: 1 ........ . 
50 .. . .••. 

qnd; mafia mn. zwak sllUp. BllIlagcjls 

A land. matlq nin.zwak silUp. SculnqrUs. zwalf 
slihe/phoudend. 

Boring: 66 
Dleple: 50 om. 

°EJI······· . ..... . 
.::::::: 1 

50 . . .. . . . 

Boring: 68 
Dlepte: 50 em. 

°EJI······· . ... .. . 
.::::::: 1 

50 ... .. .. 

bljlage 3, 17 van 38 

A land. maflq mo. zwak sl1tla. Sru1ngdil. zw.k 
scbefohoudand . 

.. land. mafiA "10 •. zwak sl!tip. Sm/ncood. zwak 
scna/ohowlend . 

ProJectni': EZ 858.111 Locatle; Hoechst-terrejn te Vllssingen 



Boring: 69 
Oiepte: 50 em. 

°B······· ..... .. 
. ::: :::: 1 

50 .•••... 

Boring: 71 
Oiepte: 50 em. 

°B ...... · .. ..... 
.::::::: 1 

50 .... . .. 

Zanet mat/q mn. zwat si!tjg. Bruinqrijs . 

... Zanet matlq mn. zwak sl/t;q Bm;nqrijs, zwak 
sche/phoudenet 

Boring: 70 
Olepte: 650 em. 

0 

50-
....... 

100 

150 

200 

250 

300 

350-
... ... . 

40 

A50- . .... .. 

500 

550 
III 
III 
III 
III 

600 

III 
III 

650 -~ 

Boring: 72 
Olepte: 50 em. 

°B· ...... ... .... 
.,',': :::: 1 

50 ....... 

bijlage 3, 18 van 38 

Zanet matlg Uin. zwak s/lUq. Bminqrijs. 

Zaad. matlq fila. zwak si/tig. Bm/nqri;s. 
2 

Zand, mat/q mn, zwak silt/g. Brumqrijs. 
3 

Zand matlg fila, zwak slit/g. Bmmqrijs. 
4 

Zanet mat/q am mak siWa. Bm;ngrl/s. 

Zaad. matig ma zwaksfftjq. Bm/agrijs. 

Zaad matlq ma. zwak siWg. Bm;n . 

Zand matlq mn. zwaks/Wg. Brum. 

Zaaet matlq Ufa. 'Wlk sill/g. Bru/ngrl/s • 

land. maUq fila, zwak sl/tlq. Scu/agri;s. 

Zaaet matlq Uin zWlk slltig. Grijs. 

Ziad. maUq am, zwak siltig. Grjjs. 

Zand. matig Ufn. zwak slltig. Griis, 

"'Zanet maUq fila, zwaksl/t;g Bminqr/js, zwak 
sche/Dhouctenet 

rD.
CD 
CD 
~ 
CD 
:::s 
c. 

~ 
rD. 
CD 
:::s 
III 
Z 
m 
Z 
(II 
~ 

o 
~ 

Projectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te Vlissingen 



Boring: 73 
Dleple: 200 em. 

2 

100-f:':'"+:'i-:':'rl'll-

3 

4 

Boring: 75 
Diepte: 50 cm. 

DU······· .:: ::::: 1 
50 ..... . . 

?and. matlq fffo.zwpkslltla· BmfngcUs. 

?and. maa« mn zwak s/fUq. Btyfngrffs. 

Zand mati« mn. zwakslltlq. 8nJlngcUs. 

.Zand. mafl« mn. zwak slltia• Broln«n7s. zwak 
schelDhoudend• 

land matla mn. ZWlKsllUq. Brufnqril$. 

50 

100 

150 

200 

Boring: 74 
Dlapte: 200 em. 

2 

3 

4 
... ~ ... 

Boring: 76 
Dleple: 50 cm. 

°U ...... · .. ..... .. 1 .... ... 
50 ....... 

bijlage 3, 19 van 38 

• Mnd maa« Uin.zwak sl*. srufnarils zwak 
schelDhouttend. 

• Zand, malla Oln, zWj!k sfllig. Bntlnqrl/s. brokken 
I!W.. 

• Zand. maaq ma. zwak sflIlR. BndnlU/ls. sterk 
sah9lphouden!l. 

Zand. maUg fllt!. zwak s/ltfg.BrutngcUs. 

Zand. matiq tiln. zwak sl/trq. BC!Llnqrijs • 

ProJectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terreln te Vlissingen 



( 
Boring: 77 
Olepte: 50 em. 

°B::::::: .bad. mitfg ma. mak sUtlq. BrujaRrlls. zwaksl.k-
.::::: :: 1 houdend. 

50 ....... 

Boring: 79 
Olepte: 50 em. 

°B ...... · .. ... .. 
. ::::: :: 1 

50 .... ... 

laud. matiq DIn. 'wahl/tiq. Bn1ingrijs • 

Boring: 78 
Oiepte: 50 em. 

°B .... .. · . , ... . . 
. ::::::: 1 

50 .. ..... 

50 

150 

Boring: 80 
Dlepte: 200 em. 

2 

3 

4 

bijlage 3, 20 van 38 

land. maUA ma. ,waksl/tlg. Bru/agrl!s • 

Zaad. maUR mo. mat sIIUA. Slakken. 
Zaad maUR fila. zwak sl/tlg. Grj/saroen. 

• land. maUA mo. zwak sl/tiq. GIlls resten 
schelDto. 

ProJectnr: EZ 858.111 Locatie: HoechsMerrein te Vlissingen 



50 

100 

160 

200 

Boring: 81 
Dieple: 300 em. 

a ).I!!! W. 
50 

100 

150 

200 
III 
III 
III 
111 

250 

III 
III 

300 

Boring: 83 
Diepte: 200 em. 

2 

3 

4 
• • •• a • • 

2 

3 

4 

~ 
Zand, matjq mn zwak sl/Ug. Grjjs. 

A Zand, matlq aln. zwak siltlq. Grijs, matig 
sehe/Dhoudend. 

Zand, mafig mn, zwak silt/g. Gri;s. 

A Zand, matig mn, zwak siltig. Groengrlls, resten 
sche/pen. 

AZand, matig mn, zwaksilUg. Grijs mafig schelp
~ 

Boring: 82 
Dieple: 200 em. 

50 -1;';'7+;-;';';I'It-

150 

2 

3 

4 

Boring: 84 
Diepte: 200 em. 

o 1111 1111 

50 

2 

1 00 +.¥i-i-f,~H-

3 

150 

4 
200..J...:..;":"':":'.:..:.J:!L 

bijlage 3, 21 van 38 

AZand, mafig mn, zwaksilfig. Grljs, zwaks/ak
!w.!JW1J!... 

A Zand, mafig fiin zwak siltig. 8minqrijs resten 
schelpen. 

AZane!. mafia fj/n. zwak slltlg. 8minarlls, mafig 
sche/phoudene!. 

~ 
AZand, matiq mn, zwak sl/t/a, Grijsqroen, zwak 

sche/Dhoudend. 

Zand, mafig mn z\filk siltia. Grl/s. 

tD.
CD 
CD 
~ 
CD 
::l 
c.. 

~ 
tD. 

CD 
::l 
UI 

Z 
m z 
UI ..... 
o 
~ 

Projectnr: EZ 858,111 Locatie: Hoechst-terrein te Vlissingen 



Boring: 85 
Dlepte: 300 em. 

0 

SO 

100 

1 sO-: ..... .. 

200 
III 
III 
III 
III 

250- I:::::::. 
III 
III 

300 
.. ..... 

Boring: 87 
Diepte: 200 em. 

0 111111111 

SO 
1 

2 

3 

4 

200-'-'-'C!..:..:.":":';:u.. 

~ 
Zand. mafia mn. zwak siltig. Grlisbruin. 

bnd. zeer mn. zwak sima. Groenarlis. 
2 

bnd. mafig fjjn. zwakslltig. Grijs. 
3 

4 

Zand. matig mn zWik sf/yg. B/auwqrl/s. 

Zand, maUg mn. zwaks/lUg. Grijs. 

A land. mafig mn. zWik s/lUa. Grjis. mafig schelp
tl!1JJ!i!msL 

AZand. mafig mn. zwaksllUq. Griisbruin. maUg 
schelphoudend. sporen veen. 

0 

50 

100 

150 

200 

Boring: 86 
Dlepte: 200 em. 

11111 111 

2 

3 

4 

Boring: 88 
Diepte: 200 em. 

SO - .::::::: 

2 

100 -l:¥~:':':f1l-

3 

lS0 

4 

bijlage 3, 22 van 38 

~ 
land. ma(lp fIln ZWik s//fIp. Grijs. 

bnd. zeer mn zWik sill/g. Groenarljs. 

Aland. mafig rUn. zwaks//fIp Grijs. maUp schelo
houdead. 

bnd. mafig Oln zwak s/ffIp. Grils. 

A bnd. mafig mn zwak s!lt;g. Grijs. resten 
scheioen. 

Ill
CD -CD 
~ 
CD 
j 
Q. 

~ 
iQ 
CD 
:J 
III 
Z 
m 
Z 
UI .... 
o 
0lil:: 
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Boring: 89 
Diepte: SO em. on 

50 .. . ... . • 1 .... ... ......... 

Boring: 91 
Diepte: 90 em. 

5

0

011 ...... . ... .... 
. : : ::::: 1 

AZand, matiq fila. twak sHtIq, Bmlnqclls. ooten 
sclreloen • 

land. maUa Oln, zwak sUtlg. Gdl!i . 

Boring: 90 
Dlepte: 300 em. 

a 

50 . ... ... . 
.... ... 

100 

150 

200 
III 
III 
111 
III 

250 

III 
III 

300 

Boring: 92 
Dfepte: 80 em. om 

50 : ::::::. 1 . ... .. . 

1 

2 

3 

biJlage 3, 23 van 38 

A land. matlq filn. ZWakslltlq. Griis resten 
scire/OM. 

Zand. mBtTg filn. zwak 511t1g. !iletls. 
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Boring: 93 
Dlepte: 300 em. 

a ~I.I~~~~ .. 

50 

100 

150 

200 
m 
III 
III 250 
III 
III 
III 

300 

Boring: 95 
Dlepte: 75 em. 

01}l , .. ... .. . 
60 . . . •.... 1 ... .... 

1 

2 

3 

4 

A Zand. matla fila. zwak sVfIg. Grits. maUa 
scheIDhoudead. 

... land. maYa fjin. Zwakslltiq, Bmjhgrjfs. 
zwak scbe!phoudeacf, 

A land maf/a'Va, zwaJ{ siUlgBlauwgdjs, 
maUa scbe/qhoUdend. 

A land; mattaf1ln. zwak II/rig, Grilsblauw. 
mten schelqM. 

~ 
AZand. mallg nln, zWllksll!lq. GrUs, resten 

schelDen, res/en sf1lkl«m. 

Boring: 94 
Dleple: 50 em. 

° B~I}~~?~ .. ..... .. 
.::::: : : 1 

60 ....... 

Boring: 96 
DJepte: 100 em. 

6:1· .. · .. · . .... . . 
. . ::::::: 1 

100 ...... . 

bijlage 3, 24 van 38 

land. matta VIn, %Wak slll{". Gcl!s/ztuln • 

Zand. mati" tun. mlr sfWfl. Gc(fsqroen • 
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r 
Boring: 97 
Olepte: 100 em. 01 50 ... .. .. . 

.: : : : ::: 1 
1'00 .. .. .. . 

Boring: 99 
Dlepte: 50 em. 

°EZI .... · .. · ... .. . . 
. :::: ::: 1 

50 .. .... . 

~Zand. matrq ala. matsi/ria. GrIls. resten 
,me/pen. 

.. land. mat/tl D1Jr. zwakf11t1jl. Grlls. resten 
schelDen. 

Boring: 98 
Dleptel 100 em. 

0 ....... :.:.:.:.:.:.:.: 1 
50 .. .... . .. .. ~ .. , 

.:-:.:.:-:.:.:. 2 
100 .. .... . 

bijlage 3, 25 van 38 

... land. mafig ala. zwak slltiiJ.GU7s. resteD 
schelDen. . 

Boring: 100 
D1eple: 50 em. 

°EZI .... .. · .. .. .. .. , 1 . ... .. . 
50 ... . ... 

.aland. mallg mn. zwaksiltlg. Gdls. zwakscbelD= 
hou!lend . 

ProJectnr: EZ 858.111 Locatie: Hoechst-terrein te Vlisslngen 



Boring: 101 
Dlepte: 70 em. om 

50 ::: : : ::. 1 ..... .. 

~ 
.. land.maUa tIln. zwaksUUa• Groenqrfls. casten 
~ 

Boring: 103 
Dlep\e: 70 em. 

°ill 50 . : : : ::: : . 1 .... ... 

~ 
Zand. maYg fI1n. zWak silUq. Griisbruin 

bljlage 3, 26 van 38 

Boring: 102 
Dlepte: 200 em. 

50 

100 .... .. . . 

150 ' .:.:-:-:-:.:-: . .... ... .. 

200 .... .. . 

3 

" 

"Zand.ma!Iq.OIn. zwakslltig Grflslmlla. zwak 
Schelphoudead • 

Boring: 104 
Dlepte: 200 em. 

'0 ' 11111111 

50 

2 

100 

3 

150 

4 

200 

~ 
.. land. maYa Ofn. zwaksf/tjq Gdis. resten s/aMea. 

"Zand. maUq mn, zwak sUtla, GrIlsbrula. s terk 
schglDhoudend, 

land. magg fIIn. %Wak sllUa. Btauwqc!is. 

Projeclnr: EZ 858.111 Localle: Hoechst-terrein t9 Vlissingen 



Boring: 105 
Oiepte: 70 em. 

°B ~ land, matla tiln. lWak s1lt1q. Grl/50raen. 
50 ' " .... 1 .... .... 

Boring: 107 
Olapte: 50 em. 

°EZl .... ·· ... ... 
. : ::::: 1 

50 .. .. .. 

Aland. matlq mn. zwak 511Vg. zwak humeus. 
Grilsbruln.zwak WOrte/haudend • 

Boring: 106 
Oie ple: 70 em. 

~ 

bijlage 3, 27 van 38 

°B land. matla tlln. zwak 51Wil. Grilsgroen. 
50 .:::: ::: 1 ........ 

Boring: 108 
OIaple: 50 em. 

°EZl ...... · ., ... . , 
.::::::: 1 

50 ...... . 

.. Zand. matlq tiln. zwak sjltlg. Grljs. zwak wott!if
houdend• 

ProJectnr: EZ 858_111· Localle: Hoechst-terreln te V1issingen 



0 

50 

lOCI 

150 

20Cl 

brla e 3, boorstaten 

Boring: 109 
Dlepte: 200 em. 

... ... 
...... ::1 Aland. zeer mn. zwak slltlg. zwak humeus. BruIn. 

zwak woctelhoudend. 

Zand. maUg fiin. zwak sUUg. Grijs. 
2 

~ 

3 
... land. matlq "In. zwak sUUg. Grijs. zwak schelD

ImJJsIMSl.. 

4 

Boring: 111 
Diepte: 260 em. 

o .::::::: 

50- :::: : ::. 

2 

1001 +.=,,*,,,,,*1:11-

3 

150- : : : : : : :. 

III 4 

~: : 2001-r.:;~~,f/4 
III 
III 
III 

... Zand. maUg mn. zwak silUg. Grns mafig 
sche/phoudend. 

... land. maUq mn, zwak siltig. Gcijsblauw. 
laaales schelDen. 

A land matlq mn. zwak sittig. Blauwgcijs. 
zwak sehelphourlend. 

Boring: 
Diap!e: 50 em. 

°Ll .. .. · 
:-:.:-:-:-: 1 

50 .. .... 

bijlage 3, 28 van 38 

110 

... Zand zeec ma. zwak slltig. malig humeus. BruIn . 
zwak woctelhoutiend. 

Boring: 112 
Diepte: 75 em. 

°lll 60 .,':::::: 1 

. ... ... . 
... Zand. maUq mn. zwak sU/iq. Gcilsgroen esslen 
~ 
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( 
Boring: 113 
Dleple:!lO cm. 

0g_':::::: 
.::::::: 1 

50 . ..... . 

.Zanet. maUD O/n zwgksUUQ. GrUsqroen, rester 
schelfler. 

Boring: 115 
Diepte: 50 cm. 

0g ....... .. ..... . 
. : :::::: 1 

50 ... ... . 
.Zaod.mj1t!g tiki, zwak sllt/g. Gr!lsbruln. resten 

uhfll08n. 

bijlage 3, Z9 van 38 

Boring: 114 
Diaple: 200 em. 

50 

100 .::::::: 

150-':':':':':':':' 
200 ...... . 

2 

3 

4 

.laod. malla mo. ZWJk slJtJa Griis. resten 
m,lpflC!. 

Boring: 116 
Dlapte: 50 em. 

°B .. ····· ..... ... 
.:: ::::: 1 

50 . ... . . . 

... Zand. "",tlP mo. zwak :tl/tlA; BDJlngrliS. resteD 
SChllp,", • 

P.rojectnr: EZ 858.111 Locatie~ Hoech$t-terrein te Vllsslngen 



Boring: 117 
Dlepte: 50 em. 

°EZl .. · .... 
.::: ::: : 1 

50 ... . . .. 

Boring: 
Dlepte: 60 em. 

0Lr1 . ::::::: 1 
50 .. .. .... ....... 

A land. mallg mn. zwak sllllg. 8m/nqrfls. zwak 
wortelhquclend. 

119 

~ 
land. mayo [tfn. %Wak sllUg. atuTnrtrfls. 

0 

50 

100 

150 

200 

bijlage 3, 30 van 38 

Boring: 118 
Dlepte: 200 em. 

2 

3 

....... 4 

A land. matjg mn. zwaktlltja.Grllsbtu!n. zwak 
WQrfe/hpudend. cestflO Schelpen 

Aland. maUa flIni zwakslHlq. Grllsbruin •. zwak 
§.Che!phpudend. 

Boring: 120 
Dlilpte, 60 em. 

0Lr1 ........ 1 

50 .::::::: 

~ 
land. maYa rnn. zwaksll(fa. Bmlnarlls • 
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Boring: 121 
Diepte: 200 em. 

o 111111111 

2 

100+':';:";":"""1* 

3 

150 

4 

Boring: 
Dieple: 55 em. 

°EIl:~:I::::: 1 ....... 
50 .. ::::::: 

Zand. maflg filn. zwak slltjg. Grl/s. geur twyfel 
Zanet matlq Oln. zwak sUfiq. Groengr/js. 

A Zand. matfg mn. zwak sfmg Bm/nWls. mafig 
sehelpf!oudend 

123 

A~ 
Zand. mafig O/n. zwak silfig Grits. zwak slak-
houdend. zwak sehelDhoudend. 

Boring: 122 
Dlepte: 300 em. 

o 11111111 

50 
1 

III 2-5-
III 
III 100 
11/ 
III 3 
III 
III 150 
III 4 III 
III 200 
III 
III 5 
III 

250 

6 

300 

Boring: 124 
Dieple: 200 em. 

O'TTTTTTTTTT1 

~ 

-5-

bijlage 3, 31 van 38 

~ 

A lim!.. mlltlg fHa. i/;1Yi1/s: lii1fig. BI1I.1I.W9.rii§.. 
A Teli,tea liehelpen. 

l!!mt. milfllZ flIa. ~1Yi1/s: lillfig· BIgl!.wgrllli.. 
mgfige dlAAeloeur. zW/IksehelDhol!.deQd. 

A ~mt. milflll ti./!J. i/;1Yi1/s: sflfiq· ~Ii. ZWilkk~ 
giAAWllill!. miltllz li.I<lI~ll!llQl!.d~nd. 

A Zand. mil flo flIa zwak Ii/Ifill.. DQnkerqrijs 
mit!q§. di~li~lIZ~1!.l; ZlY:ilk 1i!<l!~lphQl!.d§.ad. 
ja:;,f2c1l.aQ ~a I.!Ql!:~a1l.l ZZ?· 

A Zaad. milllg fljn. i/;wa/s: lil/Vg. GcUlibmin. rAAten 
lil<helpea· 

100 - ',',',',',',',' 

2 

150 

3 
200-L.:..;:",:",:",:~1L. 

~
CD 

S' 
~ 
CD 
:::J 
C. 

~ 
~ 
CD 
:::J 
en 
Z 
m 
Z 
UI • o 
.t:o: 
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0 

50 

100 

150-

200 

Boring: 125 
Olepte: 200 em. 

1 

2 

3 ... .... 
4 

. .... .. 

A laod. matlq Ufo. mak sllffq. ,BndoWs. zwak 
schglphoUdeml· 

A Zaod. mat/a aln. mak sllt/g. Styfnarfls. brDMen 
IDL. 

laud mat/a Ufo. zwalc;slltlo Bmfoqrlls. 

Boring: 127 
Olepte: 50 em. 

°u· ...... ...... .. 
':::.'::: 1 

50 ....... 

land. maflc fIlo. mak .lIffo. S,ulogrlls. 

Boring: 126 
Olapta: 50 em, 

bij/age 3, 32 van 38 

.. ..... 0EJ) ...... , laod. matta afo. mak slltio. Brujoqrlls • 
.::::::: 1 

50 ...... . 

Boring: 128 
Dlaple: 50 cm, 

°u·· .. ·· .. . .... . . 
'::::::: l' 

50 ..... .. 

Zand. matlg mo. zwak slltTo. BruiogdlS, 
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0 

50 

100 

160 

200 

bi"la e 3, boorstaten 

Boring: 129 
Dieple: 550 cm. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 
III 
III 
III 500 III 
III 
III 

550 

2 

3 

4 

... .... . 

...... . 

"'}.':::: 

.. ...... 

A laad maUg fila zwah siltig. Brulaqrlls. 
zwah sche/phouciend. 

land. mafig filn. zwah slit/g. Grijs. 

Zand. mafig filn, zwah slltlq, Gd/s. 

Boring: 131 
Die pie: 200 cm. 

2 

3 .... .. .. 
4 

AZand. maUg fiin. zwah sUUg. Bm/vgri/s zwah 
worte/houcfend. zwah scbelphouciend. 

AZand. maUq filn. zwakslfUg. Bm/aarUs, broMaa 
sche/Pen, 

Zand maUg fila. zwah s lltlq. Bmiagrlis. 

bijlage 3, 33 van 38 

Boring: 130 
Oiaple: 50 cm. 

0IZI[""" . 
:-:.:.:-:.:.:.: 1 

50 "."". 

Boring: 
Dieple: 50 cm. 

0IZI[" ."" 
. :.:.:-:.:-:.:.: 1 

50 "."" . 

• land. zeer fija zwah silUa. Bm/aRrlfs zwah oriad· 
houd~ad. zwak wor(e/houciend. 

132 

laad. mati" fila. zwahslft/g. Bm/aorils. 

co.
CD 
S' 
~ 
CD 
::J 
Q, 

~ 
co. 
CD 
::J 
en 
Z 
m z 
CJI .... 
o 
~ 
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50 

100 

150 

200 

bi"la e 3, boorstaten 

Boring: 133 
Dlepte: 200 cm. 

S/aklreayerhardlag. 
Zaad. maaa Ofa. zwak sllUg, Grijsbrnln 

.. ... ... 2 

....... 
3 

4 

Boring: 135 
Diepte: 700 em. 

0 

50 

100 

... .. ... 
150 

200 
.... .... 

250 

300 

.... ... ....... 
350 .... ... 

....... 
400 

.' ... .. . 
450 

... .... 
500 

550 
III 
III 
III 600 III 
III 
III .... .. 
n 650 ... ... 

.. ..... 
700 .. . .... 

2 

3 

4 

Slak/seayerhardlnq, 
... laad. ma"" 0/0. twak sUI/a. Grits, 

brokkea scheIDea. 

Zaad maUg ata. twak sj/fig. Brn/aqrlls, 

Zaad. matlq ma. matlq siltjq. B/auwqdjs. 

bijlage 3, 34 van 36 

Boring: 134 
Dlepte: 60 em. 

0tl) ..... .. ....... 
50 '::::::::::::::: 1 

Zaad. maUg Ofa. zwaksllUq. Brn/aqd/s. 
s/akkeaverl/acd/aa, 
Zaad, mafiq ata. zwak sllt/q. Brn/agdjs. 

Boring: 136 
DieptB: 50 em. 

°EIl""" :.:.:-:.:.:-: 1 
50 ... .... 

... Zaad. zqer 0/0, zwak s!ll!a. zwak hurnous. 
L!chfbndn, zwak worteU!qudoad.zwak grlnd
/19JJ.rWHL 
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r 
bi la e 3, boorstaten 

Boring: 137 
Ole pte: 60 em. 

°Eil :-:.:.:.:.:.:.: 1 
50 ........ 

Slakkeoyerll,ailag. 
Zand. matlg filn. %Wat slltlg. BndagcUs. 

50 

150 

Boring: 139 
Olepte: 200 Gm. 

2 

3 

4 

Siakkeaverllaailag bestaande pellbuls. 
land. matlg Oln. zwak slltJg. Grifs. 

..,laad ararla Ola. zwaksl/Uq. Bru/ngrITs.brpkken 
!lJ:1 

2001"'-'""'-'-'-'-'-""-

Boring: 138 
Oieple: 200 em. 

S{akkeaYed!aailag 

bijlage 3, 35 van 38 

land. maag &0. .JWak s/(t1g. Brulngrifs. 

50 

2 

100 

3 

150 

200.J:..:..:..:..:..:..:..:£jJ,. 

Boring: 140 
Olepte: 60 em. 

°Eil . :.:.:-:.:.:.:.: 1 
50 .. .. .... 

Slabkkenverl!aaifag. 
bad mayg &a. %w.kslftlg. BrulnqrUs. 
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Boring: 141 
orapte: 60 11111. om . ::::::: 1 

50- · · · · · .. . . . ~ ... . 

SI1!kkenverhardlnil. 
land, malig fUn, zwak sl/ltg. BatingrUs. 

Boring: 143 
Qil!ple: 200 em. 

SJakke!l'nlrparl1lna. 
1 Zand. maW fUn, zwak sllUg •. Bru/rrgcfls, 

50 

2 

100 :::::::. 

3 

160 

4 

Boring: 142 
orepte: 60 em., 

Slakkenved!ard1n'l' 

bijlage 3, 36 van 38 

om .:::::: : 1 land. ma"g rrm, zw,k sllUa, Batlngcfls • 

50 . ..•.... . .... . . 

Boring: 144 
D1ert .. ; 60 em. om .::::::: 1 

50 .. . ..... ....... 

Slak!renverhard(ng. 
land, mat/gRin, zwaksllt1a. Batlngrlts. 
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( 
Boring: 145 
Dleple: 60 em. om .::: : : :: 1 

50- .... .. .. .... .. . 

Boring: 147 
Oleple: 50 em. 

S/akkenyerbarttlnq. 
lflnd. matlg ala. zWlk .slltlq. Btu/agrils, 

....... 0E2][ .. ..... zand. leer ala. IWlk s/1tIq. Grlls. 
.: : ::::: 1 

5.0 .... ... 

I bljlage 3, 37 van 38 

Boring: 146 
Dieple: 60 em. 

0E] 
.::::::: 1 

5· 0 ...... .. . ..... . 

Boring: 148 
Dleple: 50 em. 

Slaldcenyedt,rdlng. 
land. matlg fUn. zwak s11tlq. Brulngcfls. 

....... 0E2][ .... ... laOd. marta mo. zwak.s1ltlg.Brqlaqdl§, 
.::::::: 1 

50 . .. .. .. 

tri 

i 
! 
c.. 
~ 
iii 
CD 
:J 
til 
.z 
m z 
~. 

o 
~ 
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Boring: 149 
Dlepte: 50 om. 

°IJI .. · .. ..... 
. : : : :: 1 

50 .. ... 

... Zand..zegt.ffln. ZWak sl/tJg. maflg humeus. Bruin. 
zwak wonelhoutteod. 

Boring: 150 
Diopte: 50 em. 

blJlage 3, 38 van 38 

....... 0E2][ .. .. ... Z/Wd. m,tfg atn zwakslltlq. Bmlnqrlls • 
.:::: ::: 1 

50 .... .. . 
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( Legenda (confonn NEN 5104) 

grind 

Grtnd, allllg 

Grtnd, -.11 zanellg 

Grind, matIg zanelig 

Grtnd, ubmzandlg 

zand 
::::::::::::::. Zand,IdeIIII r·············~ .......... .... 
" " ~ ................ . 
~ ... .......... ... ~ ................ 
.. .. .. .. . .. .. .. . Zanel, zwahllllg ...... ........ ... . ... .. ... .. ........ 

'::::::::::::::. Z8nd, ....... aIIIIg r·· · · ··· ··· · ···~ ...... ...... .... ....... ......... 
f····· ···· .. ···~ ::::::::::::::. Z8nd, ........ .. ...... ....... .... ....... .. ... 
f." ........... ~ ~ ............ ~ ................. ... ............ ~---. .. .. ......... ... .... .. .. .... 

vean 

peilbuis 

III 
III 
III 
III 
II I 

bllnda buls 

MnlDnl.t efdlchUng 

'II lllter 
III 

'" ," 
.11 
III 
1.1 

monsters 

f--
[ __ N_ 

overig 

leam 

overige toevoeglngen 

! I-.. __ ~ zwal""'" 

IL--_ ....... ~ matIg ....... 

1-..1 _-"="~ IllllllIIIIIiIaa 

L-I _ -=1:1 zwalgmllg 

I 1 : I mMIg grWilg 

~I ==::::;1;:';::0:1 ItIIrk grtndlg 

gaur 
~ zwaIWi .... r 

~ metIge .... r 

• 1tIIrk • ...., 

• ull8twta .... r 

olia 
fJ _allil. oIIe-weter rucH. 

I'il metIg. 01 ...... r .. cUe 

.. .terII. olle-we.r ,.ecUe 

• ulterste oll_e.r r .. dIe 

& bljzond.r bntenddHi 

~ grondw .... tend 
= tlfd8ll. botwn 
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ANAL VSERAPPORT 200006000488 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschrijving IndustriaL Park VLissingen Hoechst;VLissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
20/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschri jvingen : 1 
2 
3 
4 

1 (50·100) + 2 (100-150) + 3 (150-200) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

4 (200·250) + 5 (100-150) + 23 (100·150) 
1, 6, 16, 19, 23 (0-50) 
3, 7, 8, 17, 22, 24 (0-50) 

eenheid methode 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof gew% [conform NEN 5747] 
Organi sche stof gewrods [conform NEN 5754] 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX aLs CL mg/kgds [conform 2e o·NEN 5735] 

ZWARE METALEN 

Arseen aLs As mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Cadmium aLs Cd mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Chroom aLs Cr mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Koper aLs CU mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Lood aLs Pb mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Kwik aLs Hg mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN 

5779] 
NikkeL aLs Ni mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Zink aLs Zn mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

MINERALE OLIEN 
Fractie C·10 . C·12 mg/kgds [SGS 98-03] 
F ract i e C ·12 - C·22 mg/kgds 
Fractie C-22 - C·30 mg/kgds 
Fractie C-30 - C·40 mg/kgds 
MineraLe oLie (GC) mg/kgds 

1 
22/06/00 

79.9 
< 0.2 

4.8 

8.1 
< 0.4 

23 
< 5 

< 13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

(Gronclmonster) 
(Gronclmonster) 
(Gronclmonster) 
(Grondmonster) 

2 3 
22/06/00 22/06/00 

77.7 91.7 
0.44 

< 0.1 < 0.1 

7.3 8.3 
< 0.4 < 0.4 

25 25 
< 5 < 5 

< 13 < 13 
< 0. 1 < 0.1 

< 3 < 3 
< 20 < 20 

< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 

< 20 < 20 

4 
22/06/00 

93.5 

< 0.1 

8.5 
< 0.4 

24 
< 5 

<13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

(zie voLgende pagina) 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
I .. . c:: 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 2 
datum's Gravenpolder , 05/07/2000 

ANAL VSERAPPORT 200006000488 
Opdrachtgever 
Omschrijving 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Vlissingen Hoechst;Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V . 
20/06/2000 
EZ 858.111 

Monster omschrijvingen : 1 
2 
3 
4 

Monstercode 
Monsterontvangst datL~ 

Parameter 

1 (50-100) + 2 (100-150) + 3 (150-200) 
4 (200-250) + 5 (100-150) + 23 (100-150) 
1,. 6, 16, 19, 23 (0-50) 
3, 7, 8, 17, 22, 24 (0-50) 

eenheid 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
Naftaleen mg/kgds [SGS 96-01] 
Fenantreen mg/kgds 
Antraceen mg/kgds 
Fluoranteen mg/kgds 
Benzo [a] antraceen mg/kgds 
Chryseen mg/kgds 
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a1pyreen mg/kgds 
Benzo[ghi1peryleen mg/kgds 
Indeno[123cd1pyreen mg/kgds 
PAK's tot. 7 (BAGA) mg/kgds 
PAK's tot. 10 (V: VROM) mg/kgds 

FRACTIE ANALYSES 
< 2/L1Tl gew"/ods [conform NEN 57531 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

1 2 3 4 
22/06/00 22/06/00 22/06/00 22/06/00 

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.35 < 0.35 < 0.35 < 0.35 
< 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

1.3 0.54 

(zie volgende pagina) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 3 
datum's GravenpoLder , 05/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000488 
SGS Ecocare B. V. Opdrachtgever 

Omschrijving IndustriaL Park VLissingen Hoechst;Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
20/0612000 
EZ 858.111 

Monsteromschri jvingen : 5 
6 
7 
8 

25, 26, 27, 28, (0-50) 
28 (100-150) 
29, 30, 31, 32, 33, 34, (0-50) 
37, 38, 42, 43, 47, 48 (0-50) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof 
Organische stof 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX aLs CL 

ZWARE METAL EN 

Arseen aLs As 
cadmium aLs Cd 
Chroom aLs Cr 
Koper aLs Cu 
Load als Pb 
Kwik aLs Hg 

Nikkel aLs Ni 
Zink als Zn 

MINERALE OLIEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Minerale oLie (GC) 

eenheid methode 

gew% [conform NEN 5747] 
gewrods [conform NEN 5754] 

mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 

mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/0-NEN 

5779] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

mg/kgds [SGS 98-03] 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
NaftaLeen mg/kgds [SGS 96-01] 
Fenantreen mg/kgds 
Antraceen mg/kgds 
Fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a]antraceen mg/kgds 
Chryseen mg/kgds 
Benzo[k]fLuoranteen mg/kgds 
Benzo[a]pyreen mg/kgds 
Benzo[ghiJperyleen mg/kgds 
Indeno[123cdJpyreen mg/kgds 
PAK's tot. 7 (SAGA) mg/kgds 
PAK's tot. 10 (V: VROM) mg/kgds 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

5 
22/06/00 

95.0 
0.27 

< 0.1 

8.0 
< 0.4 
22 

< 5 
< 13 

< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

6 
22/06/00 

93.4 
0.46 

< 0.1 

7.1 
< 0.4 

21 
< 5 

< 13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

7 
22/06/00 

93.3 

< 0.1 

9.0 
< 0.4 

21 
< 5 

< 13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

8 
22/06/00 

91.2 
0.53 

< 0.1 

7.8 
< 0.4 

22 
< 5 

< 13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

(zie volgende pagina) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
I .~ ....... ..... ,. •• ft ..... +h ......... "' .. rI:.innC!> .""ill ho I:!Dnt .. " \1,.\1 I 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 4 
datum's Gravenpolder , 05/07/2000 

ANAL VSERAPPORT 200006000488 
Opdrachtgever 
Omschrijving 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Vlissingen Hoechst;Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
20/06/2000 
EZ 858.111 

Monster omschrijvingen : 5 
6 
7 
8 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FRACTI E ANALYSES 
< 2 p.m 

25, 26, 27, 28, (0-50) 
28 (100-150) 
29, 30, 31, 32, 33, 34, (0-50) 
37, 38, 42, 43, 47, 48 (0-50) 

eenheid 

gew"ods [conform NEN 5753] 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

5 
22/06/00 

0.68 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Gronanonster) 

6 
22/06/00 

0.93 

7 
22/06100 

8 
22106/00 

0.68 

(zie volgende pagina~ 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District COllrt. 



r 
SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 5 
datum's GravenpoLder , 05/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000488 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschri jving IndustriaL Park VLissingen HoechstiVLissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
20/0612000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 9 : 35 (100-150) + 36 (150-200) + 37 (50-100) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

10 42 (100-150) + 43 (150-200) + 48 (50-100) 
11 : 49, 50, 51, 53, 55 (0-50) 
12 : 51 (100-150) + 52 (150-200) 

eenheid methode 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof gew% [conform NEN 5747] 
Organische stof gewr.ds [conform NEN 5754] 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX aLs CL mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 

ZWARE METALEN 

Arseen aLs As mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Cadmium aLs Cd mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Chroom aLs Cr mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Koper aLs Cu mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Lood aLs Pb mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Kwik aLs Hg mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN 

5779] 
NikkeL aLs Ni mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Zink aLs Zn mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

MINERALE OLIEN 
Fractie C-10 - C-12 mg/kgds [SGS 98-03] 
Fractie C-12 - C-22 mg/kgds 
Fractie C-22 - C-30 mg/kgds 
Fractie C-30 - C-40 mg/kgds 
MineraLe oLie (GC) mg/kgds 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
NaftaLeen mg/kgds [SGS 96-01] 
Fenantreen mg/kgds 
Antraceen mg/kgds 
Fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a]antraceen mg/kgds 
Chryseen mg/kgds 
Benzo[k]fLuoranteen mg/kgds 
Benzo [a] pyreen mg/kgds 
Benzo[ghilperyLeen mg/kgds 
Indeno [123cd] pyreen mg/kgds 
PAK's tot. 7 (BAGA) mg/kgds 
PAK's tot. 10 (V: VROM) mg/kgds 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

9 10 11 12 
22/06/00 22/06/00 22/06/00 22/06/00 

82.9 80.0 91.4 77.1 
0.39 

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

8.3 7.9 8.6 7.0 
< 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 
23 24 23 23 

< 5 < 5 < 5 < 5 
< 13 < 13 < 13 < 13 

< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

< 3 < 3 < 3 < 3 
< 20 < 20 < 20 < 20 

< 5 < 5 < 5 < 5 
< 5 < 5 < 5 < 5 
< 5 < 5 < 5 < 5 
< 5 < 5 < 5 < 5 

< 20 < 20 < 20 < 20 

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0.35 < 0.35 < 0.35 < 0.35 
< 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

(zie voLgende pagina) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
I t rtit' . Po t 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 6 
datum's Gravenpolder , 05/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000488 
Opdrachtgever 
Qrnschrijving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Vlissingen Hoechst;Vlissingen-Oost 

SGS Ecocare B.V. 
20/06/2000 
EZ 858.111 

Monster omschrijvingen : 9 
10 
11 
12 

35 (100-150) + 36 (150-200) + 37 (50-100) 
42 (100-150) + 43 (150-200) + 48 (50-100) . 

: 49, 50, 51, 53, 55 (0-50) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FRACTIE ANALYSES 
< 2 jLm 

: 51 (100-150) + 52 (150-200) 

eenheid 

gewrods [conform NEN 5753] 

9 
22/06/00 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

10 
22/06/00 

6.2 

11 
22/06/00 

12 
22106100 

ing. R.A.A. Herman 
Hoofd laboratorium 

(laatste pagina) 

In bijlage "Form 200-01" vindt u een toelichting bij de analyse resultaten. Alle rapporten worden opgesteLd 
op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een 
momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of 
vermeLd • SGS Redwood NederLand BV, opsteLler van deze rapporten, kan niet aansprakelijk gesteLd worden voor 
fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. electronische- of faxtransmissie. EnkeL en 
uitsLuitend het origineel getekend rapport is bindend. Het analyserapport kan enkel en aLleen aangewend worden 
binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanalyseerde monsters. 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordcnce with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

Spoorstraat 12 
Postbus 78 
4430 AB 's Gravenpolder 
Netherlands 

SGS Ecocare B.V. 

Postbus 78 
Tel (0113)-319 200 
Fax (0113)-319 299 

4430 AB 's-Gravenpolder 

K.v.K. Rotterdam Nr. 24221652 

Dhr. S. Vermunt 

pagina 
datum's Gravenpolder , 11/07/2000 

ANAL VSERAPPORT 200006000641 
Opdrachtgever 
Omschri jving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Hoechst 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 858.111 

Boring 56, 57, 58, 60, 62, 64, (0,50) Monsteromschrijvingen : 1 
2 
3 
4 

Boring 57 (150-200), 60(100-150), 63(50-100) 
Boring 68, 71, 73, 74, 76, 79 (0,50) 
Boring 70 (50-100), 73(150'200), 74(100-150) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof 
Organische stof 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX als Cl 

Z\.IARE METALEN 

Arseen als As 
Cadmium als cd 
Chroom als Cr 
Koper als Cu 
Lood als Pb 
Kwik als Hg 

Nikkel als Ni 
Zink als Zn 

MINERALE OLIEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Minerale olie (GC) 

eenheid methode 

gew% [conform NEN 5747] 
gew:¥ods [conform NEN 5754] 

mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 

mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN 

5779] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

mg/kgds [SGS 98-03] 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

1 
28/06/00 

95.1 
0.53 

0.13 

7.7 
< 0.4 
23 

< 5 
< 13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

2 
28/06/00 

94.1 
< 0.2 

< 0.1 

6.8 
< 0.4 

18 
< 5 

< 13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

3 
28/06/00 

96.0 

0.15 

9.1 
< 0.4 
23 

< 5 
< 13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

4 
28/06/00 

93.9 

0.11 

9.4 
< 0.4 

16 
< 5 

<13 
< 0.1 

< 3 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

(zie volgende pagina) 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Ilnnn .. !nuest the conditions will be sent to vou. 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 2 
datum IS Gravenpolder , 11/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000641 
Opdrachtgever 
Omschrijving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Hoechst 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 856.111 

Boring 56, 57, 58, 60, 62, 64, (0-50) Monster omschrijvingen : 1 
2 
3 
4 

Boring 57 (150-200), 60(100-150), 63(50-100) 
Boring 66, 71, 73, 74, 76, 79 (0-50) 
Boring 70 (50-100), 73(150-200), 74(100-150) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter eenheid 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
Naftaleen mg/kgds [SGS 96-01] 
Fenantreen mg/kgds 
Antraceen mg/kgds 
Fluoranteen mg/kgds 
Benzo [a] ant raceen mg/kgds 
Chryseen mg/kgds 
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds 
Benzo[alpyreen mg/kgds 
Benzo [gh i] peryl een mg/kgds 
Indeno[123cd]pyreen mg/kgds 
PAKls tot. 7 (BAGA) mg/kgds 
PAKI S tot. 10 (V: VROM) mg/kgds 

FRACTIE ANALYSES 
< 2 ILII1 gewrods [conform NEN 5753] 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

1 
26/06/00 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 

0.050 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

4.3 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

2 3 
26/06/00 28/06/00 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

4.5 

4 
26/06/00 

(zie volgende pagina) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
llnnn reouest the c . io s will be sent to vou. 



( 
SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 3 
datum's Gravenpolder , 11/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000641 
Opdrachtgever 
Qmschrijving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Hoechst 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschri jvingen : 5 Boring 133, 135, 138, 140 (10-50) en 134, 137 en 
140 (10-60) 

6 
7 

8 

Boring 133(50-100), 135(100-150), 138(150-200) 
Boring 139, 143 (10-50) en 141, 144, 145 en 
146 (10-60) 
Boring 125, 126, 128, 129, 132, 150 (0-50) 

(Grondmonster) 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

(Grondmonster) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

5 6 7 8 
28/06/00 28/06/00 28/06/00 28/06/00 

Parameter eenheid methode 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof gew% [conform NEN 5747] 94.2 92.2 
Organische stof gewr.ds [conform NEN 5754] 0.30 0.21 

CHLOORVERBINDINGEN 
fOX als Cl mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 0.27 < 0.1 

ZWARE METAL EN 

Arseen als As mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 7.0 9.3 
Cadmium als Cd mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 0.48 < 0.4 
Chroom als Cr mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 22 21 
Koper als CU mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 5.7 < 5 
Lood als Pb mg/kgds [conform NVN 5770/7322] < 13 < 13 
Kwik als Hg mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN < 0.1 < 0.1 

5779] 
Nikkel als Ni mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 3.3 < 3 
Zink als Zn mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 37 < 20 

MI NERALE OLi EN 
Fractie C-10 - C-12 mg/kgds [SGS 98-03] < 5 < 5 
Fractie C-12 - C-22 mg/kgds < 5 < 5 
Fractie C-22 - C-30 mg/kgds < 5 < 5 
Fractie C-30 - C-40 mg/kgds < 5 < 5 
Minerale olie (GC) mg/kgds < 20 < 20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
Naftaleen mg/kgds [SGS 96-01] < 0.05 < 0.05 
Fenantreen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Antraceen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Fluoranteen mg/kgds 0.068 < 0.05 
Benzo[a]antraceen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Chryseen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Benzo(a]pyreen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Benzo[ghi]peryleen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Indeno[123cdlpyreen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
PAK's tot. 7 (BAGA) mg/kgds < 0.35 < 0.35 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District C(lHrt. 
Unnn re(luest the conditions will be sent to vou. 

94.6 94.4 

0.63 7.0 

6.8 9.3 
< 0.4 < 0.4 

21 43 
< 5 210 

< 13 270 
< 0.1 < 0.1 

< 3 25 
30 1300 

< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 

< 20 < 20 

(zie volgende pagina) 



Opdrachtgever 
Omschri jving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 4 
datum's Gravenpolder , 11/07/2000 

ANAL VSERAPPORT 200006000641 
SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Koechst 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 858.111 

Monster omschrijvingen : 5 Boring 133, 135, 138, 140 (10-50) en 134, 137 en (Grondmonster) 
140 (10-60) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

6 
7 

8 

PAK's tot. 10 (V: VROM) 

FRACTIE ANALYSES 
< 2 /Lm 

Boring 133(50-100), 135(100-150), 138(150-200) (Grondmonster) 
Boring 139, 143 (10-50) en 141, 144, 145 en (Grondmonster) 
146 (10-60) 
Boring 125, 126, 128, 129, 132, 150 (0-50) (Grondmonster) 

5 6 7 8 
28/06/00 28/06/00 28/06/00 28/06/00 

eenheid 

mg/kgds < 0.5 < 0.5 

gew%ds [conform NEN 5753] 4.3 4.3 

(zie volgende pagina) 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
• t 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 5 
datum's GravenpoLder , 11/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000641 
Opdrachtgever 
Omschri jvi ng 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Hoechst 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 9 
10 
11 

: Boring 131, 147, 148, 149 (0,50) 
Boring 125(50-100), 129(100-150) 

: Boring 131(100-150), 131(150-200) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX aLs Cl 

ZWARE METALEN 

Arseen als As 
cadmium als Cd 
Chroom als Cr 
Koper als Cu 
Lood als Pb 
Kwik aLs Hg 

NikkeL als Ni 
Zink aLs Zn 

MINERALE OLIEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
MineraLe olie (GC) 

eenheid methode 

gew% [conform NEN 5747] 

mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 

mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN 

5779] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

mg/kgds [SGS 98-03] 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

9 10 11 
28/06/00 28/06/00 28/06/00 

94.4 94.0 

2.9 1.1 

8.6 15 
0.71 -< 0.4 

24 -< 15 
15 < 5 
26 -< 13 

< 0.1 < 0.1 

7.2 3.4 
180 -< 20 

< 5 -< 5 
7.6 -< 5 

22 -< 5 
14 < 5 
44 -< 20 

93.5 

0.15 

5.8 
< 0.4 

< 15 
< 5 

< 13 
< 0.1 

< 3 
-< 20 

-< 5 
-< 5 
-< 5 
-< 5 

-< 20 

ing. R.A.A. Herman 
Hoofd laboratorium 

(laatste pagina) 

In bijlage "Form 200-01" vindt u een toelichting bij de analyse resultaten. Alle rapporten worden opgesteld 
op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een 
momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of 
vermeld . SGS Redwood Nederland BV, opsteLler van deze rapporten, kan niet aansprakeLijk gesteld worden voor 
fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. electronische- of faxtransmissie. Enkel en 
uit"sluitend het origineeL getekend rapport is bindend. Het anaLyserapport kan enkeL en aLLeen aangewend worden 
binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanalyseerde monsters. 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
" .... ,," rDn'uu:t thlPI rnnrfjtinn~ will hA !:::Ant tn vnl L 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

Spoorstraat 12 
Postbus 78 
4430 AB 's Gravenpolder 
Netherlands 

SGS Ecocare B . V . 

Postbus 78 
Tel (0113) - 319 200 
Fax (0113)-319 299 

4430 AB 's-Gravenpolder 

K. v.K. Rotterdam Nr. 24221652 

Dhr. S. Vermunt 

pagina 
datum 's Gravenpolder , 26/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000760 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschri jving Industrial Park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
28/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschri jvingen : 1 
2 
3 
4 

89, 90, 91, 92 en 124 (50-100) 
122 (50-100) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

90 en 124 (150-200) 
121 (30-50) 

eenheid methode 

FYSISCH CHEMISCHE SEPALINGEN 
Droge stof gew% [conform NEN 5747] 
Organische stof gewr.ds [conform NEN 5754] 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX als Cl mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 

ZIJARE METALEN 

Arseen als As mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Cadmium als Cd mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Chroom als Cr mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Koper als Cu mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Lood als Pb mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Kwik als Hg mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN 

5779] 
Nikkel als Ni mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Zink als Zn mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

VLUCHTIGE AROMATlSCHE VERBINDINGEN 
Benzeen mg/kgds [SGS 90-01] 
Tolueen mg/kgds 
Ethylbenzeen mg/kgds 
Xylenen mg/kgds 
Naftaleen mg/kgds 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

1 2 3 
30/06/00 30/06/00 30/06/00 

86 .8 87.9 83.9 
0.76 0.55 

< 0.1 < 0.1 

6.5 6.7 
< 0.40 < 0.40 
20 20 

< 5.0 < 5.0 
< 13 <13 
< 0.1 < 0. 1 

< 3.0 < 3.0 
< 20 < 20 

< 0.05 
< 0.05 

0.40 
1.5 

< 0.50 

4 
30/06/00 

84.8 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.20 
< 0.50 

(zie volgende pagin, ' 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Upon request the conditions will be sent to you. 



( 
SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 2 
datum's Gravenpolder , 26/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000760 
Opdrachtgever 
Omschrijving 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
28/06/2000 
EZ 858.111 

Monster omschrijvingen : 1 
2 
3 
4 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

MINERALE OLIEN 
Fractie C-l0 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Minerale olie (GC) 

89, 90, 91, 92 en 124 (50-100) 
122 (50-100) 
90 en 124 (150-200) 
121 (30-50) 

eenheid 

mg/kgds [SGS 98·03] 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
Naftaleen mg/kgds [SGS 96-01] 
Fenantreen mg/kgds 
Antraceen mg/kgds 
Fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a] ant race en mg/kgds 
Chryseen mg/kgds 
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a]pyreen mg/kgds 
Benzo[ghi]peryleen mg/kgds 
Indeno[123cd]pyreen mg/kgds 
PAK's tot. 7 (BAGA) mg/kgds 
PAK's tot. 10 (V: VROM) mg/kgds 

FRACTI E ANALYSES 
< 2 I'm gewr.ds [conform NEN 5753] 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

1 
30/06/00 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

1.6 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

234 
30/06/00 30/06/00 30/06/00 

1800 < 5 < 5 
2000 < 5 < 5 

54 < 5 < 5 
120 < 5 < 5 

4000 < 20 < 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

1.0 

(zie volgende pagina) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
U on re uest the conditions will be sent to ou. 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 3 
datum's GravenpoLder • 26/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000760 
Opdrachtgever 
Omschrijving 

SGS Ecocare B.V. 
IndustriaL Park Hoechst. VLissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
28/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschri jvingen : 5 
6 
7 
8 

111 (50-100) en 114 (100-150) 
113, 114, 115, 116, 117 en 118 (0-50) 
101, 103, 105 en 106 (20-70) 
102 (50-100) en 104 (100-150) 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

5 6 7 8 Monstercode 
Monsterontvangst datum 30/06/00 30/06/00 30/06/00 30/06/00 

Parameter eenheid methode 

FYSISCH CHEMISCHE BEPAliNGEN 
Droge stof gew% [conform NEN 5747] 85.4 91.7 

CHlOORVERBINDINGEN 
EOX aLs Cl mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] < 0.1 0.12 

ZWARE METAlEN 

Arseen aLs As mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 6.5 6.7 
Cadmium aLs Cd mg/kgds [conform NVN 5770/7322] < 0.40 0.72 
Chroom aLs Cr mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 16 25 
Koper aLs CU mg/kgds [conform NVN 5770/7322] < 5.0 5.5 
lood als Pb mg/kgds [conform NVN 5770/7322] <13 < 13 
Kwik aLs Hg mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN < 0.1 < 0.1 

5779] 
NikkeL aLs Ni mg/kgds [conform NVN 5770/7322] < 3.0 4.2 
Zink aLs Zn mg/kgds [conform NVN 5770/7322] < 20 52 

MINERAlE OLIEN 
Fractie C-10 - C-12 mg/kgds [SGS 98-03] < 5 < 5 
Fractie C-12 - C-22 mg/kgds < 5 < 5 
Fractie C-22 - C-30 mg/kgds < 5 < 5 
Fractie C-30 - C-40 mg/kgds < 5 < 5 
MineraLe oLie (Ge) mg/kgds < 20 < 20 

POlYCYClISCHE AROMATISCHE KOOlYATERSTOFFEN 
NaftaLeen mg/kgds [SGS 96-01] < 0.05 < 0.05 
Fenantreen mg/kgds < 0.05 0.072 
Antraceen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Fluoranteen mg/kgds < 0.05 0.12 
Benzo[a]antraceen mg/kgds < 0.05 0.056 
Chryseen mg/kgds < 0.05 0.066 
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds < 0.05 < 0.05 
Benzo[a]pyreen mg/kgds < 0.05 0.074 
Benzo[ghi]peryLeen mg/kgds < 0.05 0.053 
Indeno[123cdlpyreen mg/kgds < 0.05 0.058 
PAK's tot. 7 (BAGA) mg/kgds < 0.35 0.47 
PAK's tot. 10 (V: VROM) mg/kgds < 0.5 0.54 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Upon request the conditions will be sent to ou. 

89.7 83.8 

0.13 < 0.1 

7.3 7.0 
< 0.40 < 0.40 
17 21 

< 5.0 < 5.0 
<13 < 13 
< 0.1 < 0.1 

< 3.0 < 3.0 
< 20 < 20 

< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 

< 20 < 20 

< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0. 05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.35 < 0.35 
< 0.5 < 0.5 

(zie voLgende paginr 



SGS laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 4 
datum's Gravenpolder , 26/07/2000 

ANALYSERAPPORT 200006000760 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschrijving Industrial Park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
28/0612000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 9 : 93, 94, 98 en 99 (0-50) 
10 95 (25-75) 
11 : 93 (100-150) 
12 : 84, 86, 81, 83 en 88 (25-50) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX als Cl 

ZWARE METALEN 

Arseen als As 
Cadmium als Cd 
Chroom als Cr 
Koper als Cu 
Lood als Pb 
Kwik als Hg 

Nikkel als Ni 
Zink als Zn 

MINERALE OLiEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Minerale olie (GC) 

eenheid methode 

gew% [conform NEN 5747] 

mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 

mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN 

5779] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

mg/kgds [SGS 98-03] 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
Naftaleen mg/kgds [SGS 96-01] 
Fenantreen mg/kgds 
Antraceen mg/kgds 
Fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a]antraceen mg/kgds 
Chryseen mg/kgds 
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a]pyreen mg/kgds 
Benzo [ghi] peryleen mg/kgds 
Indeno [123cd] pyreen mg/kgds 
PAK's tot. 7 (BAGA) mg/kgds 
PAK's tot. 10 (V: VROM) mg/kgds 

9 
30/06/00 

90.0 

0.34 

7.2 
5.9 

29 
24 
20 

< 0.1 

7.4 
77 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
0.091 

< 0.05 
0.22 
0.13 
0.17 
0.10 
0.18 
0.23 
0.23 
1.3 
1.4 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

10 11 
30/06/00 30/06/00 

84.9 85.9 

< 0.1 < 0.1 

6.4 6.7 
3.7 < 0.40 

28 18 
20 < 5.0 
18 < 13 

< 0.1 < 0.1 

7.5 < 3.0 
85 < 20 

< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 

< 20 < 20 

< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 

0.052 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.05 < 0.05 
< 0.35 < 0.35 
< 0.5 < 0.5 

12 
30/06/00 

86.4 

< 0.1 

9.1 
< 0.40 
60 
9.0 

< 13 
< 0.1 

18 
< 20 

< 5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

(zie volgende pagina) 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District COllrt. 
U on request the conditions will be sent to ou. 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 5 
datum's Gravenpolder , 26/07/2000 

Opdrachtgever 
Omschrijving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

ANAL YSERAPPORT 200006000760 
SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Hoechst, Vlissingen-Oost 

SGS Ecocare B.V. 
28/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 13 80, 81, 82 (150-200), 84 (50-100), 85 en (Grondmonster) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

87 (100-150) 

Parameter eenheid methode 

FYSISCH CHEMISCHE BEPALINGEN 
Droge stof gew% [conform NEN 5747] 

CHLOORVERBINDINGEN 
EOX als cl mg/kgds [conform 2e o-NEN 5735] 

ZWARE METAL EN 

Arseen als As mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Cadmium als Cd mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Chroom als Cr mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Koper als Cu mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Load als Pb mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Kwik als Hg mg/kgds [conform NVN 5770/o-NEN 

5779] 
Nikkel als Ni mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 
Zink als Zn mg/kgds [conform NVN 5770/7322] 

MINERALE OLiEN 
Fractie C-10 - C-12 mg/kgds [SGS 98-03] 
Fractie C-12 - C-22 mg/kgds 
Fractie C-22 - C-30 mg/kgds 
Fractie C-30 - C-40 mg/kgds 
Minerale olie (GC) mg/kgds 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
Naftaleen mg/kgds [SGS 96-01] 
Fenantreen mg/kgds 
Antraceen mg/kgds 
Fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a]antraceen mg/kgds 
Chryseen mg/kgds 
Benzo[k]fluoranteen mg/kgds 
Benzo[a]pyreen mg/kgds 
Benzo[ghi]peryleen mg/kgds 
Indeno[123cd]pyreen mg/kgds 
PAK's tot. 7 (BAGA) mg/kgds 
PAK's tot. 10 (V: VROM) mg/kgds 

Member ofthe SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

13 
30/06/00 

84.1 

< 0.1 

11 
< 0.40 

21 
< 5.0 

0( 13 
< 0.1 

0( 3.0 
0( 20 

< 5 
< 5 
0( 5 
< 5 

< 20 

< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.35 
< 0.5 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Upon request the conditions will be sent to you. 

(zie volgende pagina' 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 6 
datum's Gravenpolder , 26/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200006000760 
opdrachtgever 
Omschrijving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial Park Hoechst, Vlissingen-Oost 

SGS Ecocare B.V. 
28/0612000 
EZ 858.111 

Monster omschrijvingen : 13 80, 81, 82 (150-200), 84 (50-100), 85 en 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

87 (100-150) 

eenheid 

13 
30/06/00 

(Grondmonster) 

<::: <J}b,_ 
ing. R.A.A. Herman 
Hoofd laboratorium 

(laatste pagina) 

In bijlage "Form 200-01" vindt u een toelichting bij de analyse resultaten. Alle rapporten worden opgesteld 
op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een 
momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of 
vermeld . SGS Redwood Nederland BV, opsteller van deze rapporten, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. electronische- of faxtransmissie. Enkel en 
uitsluitend het origineel getekend rapport is bindend. Het analyserapport kan enkel en alleen aangewend worden 
binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanalyseerde monsters. 

Member of the SGS Group (Societe Gemirale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court, 
Uoon reouest the condit ions will be sent to vou. 
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SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

Spoorstraat 12 
Postbus 78 
4430 AB 's Gravenpolder 
Netherlands 

SGS Ecocare B.V. 

Postbus 78 
Tel (0113)-319 200 
Fax (0113)-319 299 

4430 AB 's-Gravenpolder 

K.v.K. Rotterdam Nr. 24221652 

Dhr. S. Vermunt 

pagina 
datum's Gravenpolder , 18/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200007000100 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschrijving Industrial park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
04/07/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 1 
2 
3 
4 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

P1 
P2 
P3 
P4 

Parameter eenheid methode 

ZWARE MET ALEN 

Arseen als As /Lg/l [conform NEN 6426] 
Cadmium als Cd /Lg/l [conform NEN 6426] 
Chroom als Cr /Lg/l [conform NEN 6426] 
Koper als Cu /Lg/l [conform NEN 6426] 
Lood als Pb /Lg/l [conform NEN 6426] 
Kwik als Hg /Lg/l [conform NEN 6445] 
Nikkel als Ni /Lg/l [conform NEN 6426] 
Zink als Zn /Lg/l [conform NEN 6426] 

VLUCHTIGE VERBINDINGEN 
Benzeen jLg/l [conform NEN 6407] 
Tolueen jLg/l 
Ethylbenzeen jLg/l 
Xylenen /Lg/l 
Naftaleen /L9/l 
1,2-Dichloorethaan /Lg/l 
Cis-1,2-dichlooretheen jLg/l 
Trichloormethaan /L9/l 
Monochloorbenzeen jL9/l 
Dichloorbenzenen jLg/l 
Tetrachloormethaan jLg/l 
Trichlooretheen jLg/l 
Tetrachlooretheen jLg/l 
1,1,1-Trichloorethaan jLg/l 
1,1,2-Trichloorethaan jLg/l 

1 
05/07/00 

16 
< 1.5 
< 5 
< 5 

< 10 
< 0.05 

< 10 
90 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.1 
< 1.0 
< 2.0 
< 0.05 

0.14 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.5 

(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 

2 3 
05/07/00 05/07/00 

100 14 
< 1.5 < 1.5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 

< 10 < 10 
< 0.05 < 0.05 

< 10 < 10 
68 150 

< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.6 < 0.6 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.1 < 0.1 
< 1.0 < 1.0 
< 2.0 < 2.0 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.5 < 0.5 

4 
05/07/00 

66 
< 1.5 
< 5 
< 5 

< 10 
< 0.05 

< 10 
< 20 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.1 
< 1.0 
< 2.0 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.5 

(zie volgende pagina) 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
h n "ti n ill 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 
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datum's Gravenpolder , 18/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200007000100 
SGS Ecocare B.V. Opdraclltgever 

Omscllrijving Industrial park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
04/07{2000 
EZ 858.111 

Monster omscllrijvingen : 1 
2 
3 
4 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

MINERAlE OLlEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Totaal C-10 - C-40 

P1 
P2 
P3 
P4 

eenlleid 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

[conform o-NVN 6678J 

M&mber of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 

1 2 3 4 
05/07/00 05/07/00 05/07/00 05/07/00 

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 
< 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

(zie volgende pagin 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District CO~lt. , 
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datum's Gravenpolder , 18/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200007000100 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschri jving Industrial park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
04/0712000 
El858.111 

Monsteromschri jvingen : 5 
6 
7 
8 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

P5 
P35 
P36 
P42 

Parameter eenheid methode 

lWARE METALEN 

Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Lood 
Kwik 
Nikkel 
link 

VLUCHTIGE VERBINDINGEN 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Naftaleen 
1,2-Dichloorethaan 
Cis-1,2-dichlooretheen 
Trichloormethaan 
Monochloorbenzeen 
Dichloorbenzenen 
Tetrachloormethaan 
Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1,1-Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 

MINERALE OLIEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Totaal C-10 - C-40 

als As 
als Cd 
als Cr 
als Cu 
als Pb 
als Hg 
als Ni 
als In 

p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 

p.g/l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 
p.g/ l 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6445] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 

[conform NEN 6407] 

[conform o-NVN 6678] 

Member ofthe SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 

5 6 7 8 
05/07/00 05/07/00 05/07/00 05/07/00 

110 110 75 94 
< 1.5 < 1.5 < 1.5 < 1.5 
< 5 < 5 < 5 53 
< 5 < 5 < 5 < 5 

< 10 < 10 < 10 < 10 
< 0. 05 < 0.05 < 0.05 < 0. 05 

< 10 < 10 < 10 < 10 
< 20 < 20 80 < 20 

< 0. 2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 
< 0 .2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 
< 0. 2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 
< 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 
< 2. 0 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
< 0. 5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
< 0. 1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
< 0. 5 < 1.0 < 1.0 < 1.0 
< 1. 0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 
< 0. 05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0. 1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
< 0. 05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 0. 1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
< 0. 5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

< 0 . 02 < 0.02 < 0. 02 < 0. 02 
< 0 . 02 < 0.02 < 0. 02 < 0.02 
< 0. 02 < 0.02 < 0. 02 < 0. 02 
< 0. 02 < 0.02 < 0. 02 < 0. 02 
< 0. 10 < 0.10 < 0. 10 < 0. 10 

(zie volgende pagina) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
n r i i ill 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 4 
datum's Gravenpolder • 18/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200007000100 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschrijving Industrial park Hoechst. Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V . 
04/0712000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 9 : P43 
10 P51 
11 : P57 
12 : P63 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter eenheid methode 

ZWARE METALEN 

Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Lood 
Kwik 
Nikkel 
Zink 

VLUCHTIGE VERBINDINGEN 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Naftaleen 
1,2-Dichloorethaan 
Cis-1,2-dichlooretheen 
Trichloormethaan 
Monochloorbenzeen 
Dichloorbenzenen 
Tetrachloormethaan 
Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1,1-Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 

MINERALE OLiEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Totaal C-10 - C-40 

als As 
als Cd 
als Cr 
als Cu 
als Pb 
als Hg 
als Ni 
als Zn 

p.gll 
p.gll 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.g/l 
p.gll 

p.g/l 
p.g/l 
p.gll 
p.gll 
p.gll 
p.gll 
"gIL 
p.glL 
p.gll 
p.gll 
"gIL 
"gIL 
"gIL 
p.g/i 
"gIL 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mgll 

[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6445] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 

[conform NEN 6407] 

[conform o-NVN 6678] 

9 
05/07/00 

44 
< 1.5 
< 5 
< 5 

< 10 
< 0.05 

< 10 
22 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0. 1 
< 1.0 
< 2.0 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.5 

< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.10 

(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 

10 
05/07/00 

11 
05/07/00 

160 < 10 
< 1.5 < 1.5 
< 5 < 5 
< 5 < 5 

< 10 < 10 
< 0.05 < 0.05 

< 10 < 10 
21 42 

< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.6 < 0.6 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.1 < 0.1 
< 1.0 < 1.0 
< 2.0 < 2.0 
< 0.05 < 0.05 

3.7 < 0.1 
< 0.05 < 0.05 
<; 0.1 <; 0.1 
< 0.5 < 0.5 

< 0. 02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 
< 0.10 < 0.10 

12 
05/07100 

98 
< 1.5 
< 5 
< 5 

< 10 
< 0.05 

< 10 
< 20 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.1 
< 1.0 
< 2.0 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.5 

< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.10 

(zie volgende pagina' 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accord<:nce with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Upon request the conditions will be sent to you. 
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SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 
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datum's GravenpoLder , 18/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200007000100 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschrijving IndustriaL park Hoechst, VLissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
04/07/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 13 
14 
15 
16 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

P70 
P81 
P85 
P90 

Parameter eenheid methode 

ZWARE METALEN 

Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Lood 
Kwik 
NikkeL 
Zink 

VLUCHTIGE VERBINDINGEN 
Benzeen 
ToLueen 
EthyLbenzeen 
XyLenen 
NaftaLeen 
1,2-DichLoorethaan 
Cis-1,2-dichLooretheen 
TrichLoormethaan 
MonochLoorbenzeen 
DichLoorbenzenen 
TetrachLoormethaan 
TrichLooretheen 
TetrachLooretheen 
1,1,1-TrichLoorethaan 
1,1,2-TrichLoorethaan 

MINERALE OLIEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
TotaaL C-10 - C-40 

aLs As 
aLs Cd 
aLs Cr 
aLs Cu 
aLs Pb 
aLs Hg 
als Ni 
aLs Zn 

/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 

/£g/L 
/£g/l 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/l 
/£g/L 
/£g/l 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/l 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 
/£g/L 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/l 
mg/L 

[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6445] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 

[conform NEN 6407] 

[conform o-NVN 6678] 

13 
05/07/00 

67 
< 1.5 
< 5 
< 5 

< 10 
< 0.05 

< 10 
< 20 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0. 5 
< 0.5 
< 0.1 
< 1.0 
< 2. 0 
< 0. 05 
< 0. 1 
< 0. 05 
< 0. 1 
< 0.5 

< 0. 02 
< 0. 02 
< 0. 02 
< 0. 02 
< 0. 10 

(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 

14 
05/07/00 

15 
05/07/00 

20 25 
< 1.5 < 1.5 

5.9 < 5 
< 5 < 5 

< 10 < 10 
< 0.05 < 0.05 

< 10 < 10 
26 54 

< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.6 < 0.6 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.1 < 0.1 
< 1.0 < 1.0 
< 2.0 < 2.0 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.5 < 0.5 

< 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 
< 0.10 < 0. 10 

16 
05/07/00 

14 
< 1.5 
< 5 
< 5 

< 10 
< 0.05 

< 10 
35 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.1 
< 1.0 
< 2.0 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.5 

< 0. 02 
< 0.02 
< 0. 02 
< 0.02 
< 0.10 

(zie voLgende pagina) 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
on reQuest the conditions will be sent to OU. 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 6 
datum's Gravenpolder , 18/07/2000 

ANAL YSERAPPORT 200007000100 
Opdrachtgever 
Omschrijving 

SGS Ecocare B.V. 
Industrial park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
04/0712000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 17 
18 
19 
20 

P93 
P111 
P122 
P129 

(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 
(Grondwater) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

17 18 19 20 
05/07/00 05/07/00 05/07/00 05/07/00 

Parameter 

ZWARE METALEN 

Arseen 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Lood 
Kwik. 
Nikkel 
Zink. 

VLUCHTIGE VERBINDINGEN 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Naftaleen 
1,2-Dichloorethaan 
Cis-1,2-dichlooretheen 
Trichloormethaan 
Monochloorbenzeen 
Dichloorbenzenen 
Tetrachloormethaan 
Tr i ch looretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1,1 -Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 

MINERALE OLlEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Totaal C-10 - C-40 

als As 
als Cd 
als Cr 
als CU 
als Pb 
als Hg 
als Ni 
als Zn 

eenheid methode 

"gIL 
"gIL 
"gIL 
"gIL 
"gIL 
"gIL 
"gIL 
"gIL 

"gIL 
"gil 
"gIL 
"gIL 
"gIL 
"gI L 
"gIL 
"gIL 
"gI L 
"gI L 
"gI L 
"gIL 
"gIL 
"gIL 
"gIL 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6445] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 

[conform NEN 6407] 

[conform o-NVN 6678] 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

30 120 
< 1.5 < 1.5 
< 5 19 
< 5 < 5 

< 10 < 10 
< 0.05 < 0.05 

< 10 < 10 
< 20 < 20 

< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 
< 0.6 < 0.6 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.1 < 0.1 
< 1.0 < 1.0 
< 2.0 < 2.0 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.5 < 0.5 

< 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 
< 0. 02 < 0.02 
< 0.02 < 0. 02 
< 0.10 < 0.10 

All orders are executed only in accordance w ith the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Uoon reouest the conditions will be sent to VOII . 

110 52 
< 1.5 < 1.5 

14 < 5 
< 5 11 

< 10 < 10 
< 0.05 < 0.05 

< 10 < 10 
< 20 < 20 

< 0.2 < 0.2 
< 0.2 < 0.2 

1.6 < 0.2 
5.1 < 0.6 

40 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.5 < 0.5 
< 0.1 < 0.1 
< 1.0 < 1.0 
< 2.0 < 2.0 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.05 < 0.05 
< 0.1 < 0.1 
< 0.5 < 0.5 

0.84 < 0.02 
0.82 < 0.02 

< 0.02 < 0.02 
< 0.02 < 0.02 

1.7 < 0.10 

(zie volgende pagina 



SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 
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datum's Gravenpolder , 18/07/2000 

ANAL VSERAPPORT 200007000100 
SGS Ecocare B.V. Opdrachtgever 

Omschrijving Industrial park Hoechst, Vlissingen-Oost 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
04/0712000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 21 
22 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

P135 
P139 

Parameter eenheid methode 

ZWARE METALEN 

Arseen 
cadmium 
Chroom 
Koper 
Lood 
Kwik 
Nikkel 
Zink 

VLUCHTIGE VERBINDINGEN 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
XyLenen 
Naftaleen 
1,2-Dichloorethaan 
cis-1,2-dichlooretheen 
Trichloormethaan 
Monochloorbenzeen 
Dichloorbenzenen 
TetrachLoormethaan 
TrichLooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1,1-Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 

MINERALE OLiEN 
Fractie C-10 - C-12 
Fractie C-12 - C-22 
Fractie C-22 - C-30 
Fractie C-30 - C-40 
Totaal C-10 - C-40 

als As 
als Cd 
als Cr 
als cu 
als Pb 
als Hg 
aLs Ni 
aLs Zn 

/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/L 
/Lg/l 
/Lg/L 
/Lg/L 
/Lg/l 
/Lg/l 

/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/L 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/L 
/Lg/l 
/Lg/l 
/Lg/l 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6445] 
[conform NEN 6426] 
[conform NEN 6426] 

[conform NEN 6407] 

[conform o-NVN 6678] 

21 
05/07/00 

< 10 
< 1.5 
< 5 
< 5 

< 10 
< 0.05 

< 10 
170 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.1 
< 1.0 
< 2.0 
< 0.05 
< 0.1 

0.83 
< 0.1 
< 0.5 

< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.10 

(Grondwater) 
(Grondwater) 

22 
05/07/00 

51 
< 1.5 
< 5 

5.5 
< 10 

< 0.05 
< 10 

60 

< 0.2 
< 0.2 
< 0.2 
< 0.6 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.5 
< 0.1 
< 1.0 
< 2.0 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.05 
< 0.1 
< 0.5 

< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.02 
< 0.10 ~ inQ::::eman 

Hoofd laboratorium 

(laatste pagina) 

In bijlage "Form 200-01" vindt u een toelichting bij de analyse resultaten. ALte rapporten worden opgesteld 
op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een 
momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheeL en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of 
vermeld • SGS Redwood Nederland BV, opsteller van deze rapporten, kan niet aansprakeLijk gesteld worden voor 
fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. eLectronische- of faxtransmissie. Enkel en 
uitsluitend het origineeL getekend rapport is bindend. Het analyserapport kan enkeL en alleen aangewend worden 
binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanaLyseerde monsters. 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
I Innn rlQnlUl,lQt th,:. ~nnrlitinnc: \Mill hA ~p.nt tn vnlL 
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!fSGS SGS EcoCare B.V. 
Environmental Services 

Tabel 1: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden . 

Monster : ondergrond Lutum III : 

Grondsoort : zand Org. stof (H) : 

Grondmengmonster 001· 002· S T 

Boring(en} 1,2,3 4,5,23 (mg/kg ds) 

(m -mv) 0,5-2,0 1,0-2,5 

Blokveld 43 43 

Zware metalen 
arseen (As) < (8,1) < (7,3) 16 23 
Cadmium (Cd) <d <d 0,4 3,4 
Chroom (Cr) < (23) < (25) 53 127 
koper (Cu) <d < d 16 50 
kwik (Hgi < d <d 0,2 3,5 
lood (Pb) <d < d 52 187 
nikkel (Ni) <d <d 11 40 
zink (Zn) < d <d 54 167 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) <d < d 20,1 

EOX >S(4.8) < d 0,3 

Minerale olia (Gel <d <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
S/S+ : gelijk aan S-waarde/tussen S- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
• : analyserapport 200006000488 . 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

1.3% 

0.2% 

30 
6,3 
200 
84 
6,8 
321 
68 

279 

40 

A 

1000 



!fSGS SGS EcoCare B.V. 
Environmental Services 

label 2: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : bovangrond Lutum IL) : 

Grondsoort : zand Org. stof IH) : 

Grondmengmonster 003* 004" 5 T 

boring len) 1.6,16,19, 3,7.8,17, (mg/kg ds) 
23 22,24 

(m -my) 0.0-0,5 0,0-0,6 

Blokveld 43 43 

Zware metalen 
arseen (As) < (8.3) < (8,5) 15 22 
cadmium ICd) < d < d 0,4 3,4 
chroom (Cr) < (25) < (24) 51 123 
koper (Cu) <d < d 16 49 
kwik (Hg) <d <d 0.2 3,5 
lood (Pb) <d <d 51 185 
nikkel (Nil < d <d 11 37 
zink (Zn) <d < d 52 161 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen IPAKI 
PAK-totaal (VROM 10) <d <d 20,1 

EOX < d < d 0,3 

Minerale olie IGel <d < d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens. 
S/5+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I·waarde. 
>S : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000448. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

0.5% 

0.4% 

I 

29 
6,3 
194 
82 
6.7 
318 
63 

269 

40 

A 

1000 



®EiGEi SGS EcoCare B.V. 
Environmental Services 

Tabel 3: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : bovengrond Lutum (L) : 

Grondsoort : zand Drg. stof (H) : 

Grondmengmonster 005* 5 T 

boring(en) 25,26,27,2 (mg/kg ds) 
8 

(m -my) 0,0-0,5 

Blokveld 22 

Zware metalen 
arseen (As) < (8) 15 22 
cadmium (Cd) < d 0,4 3,4 
chroom (Cr) < (22) 51 123 
koper (Cu) <d 16 49 
kwik (Hg) <d 0,2 3,5 
lood (Pb) <d 51 185 
nikkel (Nil < d 1 1 38 
zink (Zn) <d 52 161 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) <d 20,1 

EDX <d 0,3 

Minerale olie (Ge) <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
S/S+ : gelijk aan S-waarde/tussen S- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000448. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

0,7% 

0,3% 

29 
6,3 
195 
82 
6,7 
318 
64 

270 

40 

A 

1000 



~SGiS SGS EcoCare B. V. 
Environmental Services 

Tabel 4: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster. : ondergrond Lutum (LI : 

Grondsoort : zand Org. stof (HI: 

Grondmengmonster 006· S T 

boring(en) 28 (mg/kg ds) 

(m -my) 1,0-1,5 

Blokveld 22 

Zware metalen 
arseen (As) < (7,1) 16 23 
cadmIum (Cd) <d 0,4 3,4 
chroom (Cr) < (21) 52 125 
koper {CuI <d 16 50 
kwik (Hg) <d 0,2 3,5 
lood (Pb) <d 51 186 
nikkel {Nil < d 11 39 
zink (Zn) <d 53 164 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) < d 20,1 

EOX <d 0,3 

Minerals olie (Gel <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
S/S+ : ge/ijk aan S-waarde/tussen S- en T-waarde, 
TIT + : ge/ijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : ge/ijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000448. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

0,9% 

0,5% 

30 
6,4 
197 
84 
6,8 
320 
66 

275 

40 

A 

1000 



!fEimEi SGS EcoCare B. V. 
Environmental Service5 

Tabel 5: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : bovengrond Lutum ILl: 

Grondsoort : zand Org. stof IHI : 

Grondmengmonster 007" 008" S T 

Boringlenl 29.30.31.3 37.38,42,4 (mg/kg ds) 
2.33.34 3,47,48 

(m-mv) 0.0-0.5 0.0-0,5 

Blokveld 53 53 

Zware metalen 
arseen (As) < (9) < (7.8) 15 22 
cadmium ICd) < d < d 0,4 3,4 
chroom (Cr) < (21) < (22) 51 123 
koper (Cu) <d <d 16 50 
kwik. (Hg) <d <d 0,2 3.5 
lood (Pb) <d < d 51 185 
nikkel (Ni) <d <d 11 38 
zink (Zo) <d <d 53 163 

Polycyclische aromatlsche 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) <d <d 20.1 

EOX < d <d 0.3 

Minerale olie (Gel < d <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald. 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens. 
S/5+ : gelijk aao S-waarde/tussen 5- en T-waarde. 
TIT + : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven l-waarde, 
>5 : groter dan de S-waarde. 
A : geen interventiewaarden. 

" : analyserapport 200006000448. 

Verkennend bodemonderzoek. Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

0,7% 

0.5% 

29 
6,4 
195 
83 
6.7 
319 
64 

272 

40 

A 

1000 



~SGS SGS EcoCare B.V. 
Environmental Services 

Taber 6: toetsing anaryseresurtaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : ondergrond Lutum (L): 

Grondsoort : zand Org. stot (H) : 

Grondmengmonster 009" 010· 012* 5 T 

boring(en) 35,36,37 42,43,48 51,52 (mg/kg ds) 

(m-mv) 0,5-2,0 0,5-2,0 1,0-2,0 

Blokveld 53 53 63 

Zware metalen 
arseen (As) < (8,3) < (7,9) < (7) 18 26 
cadmium (Cd) <d < d <d 0,5 3,7 
chroom (Cr) < (23) < (24) < (23) 62 150 
koper (Cu) <d <d <d 19 60 
kwik (Hg) <d <d <d 0,2 3,8 
lood (Pb) <d < d <d 57 205 
nikkel (Nil <d <d <d 16 57 
zink (Zn) <d <d <d 69 213 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) <d <d <d 20,1 

EOX < d <d <d 0,3 

Minerale olie (Ge) <d <d <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaa/d, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
SIS + : ge/ijk aan S-waarde/tussen S- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de S-waarde, 
A : geen Interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000448. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

6,2% 

0,4% 

I 

33 
6,9 
237 
100 
7,3 
353 
97 

356 

40 

A 

1000 



'&13& SGS EcoCare B.V. 
Environmental Services 

Tabel 7: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : bovengrond Lutum (Ll: 

Grondsoort : zand Org. stof (H) : 

Grondmengmonster 011* 5 T 

boring(en) 49,50,51, (mg/kg dsl 
53,55 

(m -my) 0,0-0,5 

Blokveld 63 

Zwara matalen 
arseen (As) < (8,6) 15 22 
cadmium (Cd) <.d 0,4 3,4 
chroom (Cr) < (23) 51 123 
koper (Cu) < d 16 50 
kwik (Hg) <d 0,2 3,5 
lood (Pb) <d 51 185 
nikkel (Nil < d 11 38 
zink (Zn) <d 53 163 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) < d 20,1 

EOX <d 0,3 

Minerale olie (Ge) <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
5/5+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
T{f+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
111+ :, gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de 5-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
• : analyserapport 200006000448 . 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.1 1 1 

0,7% 

0,5% 

1 

29 
6,4 
195 
83 
6,7 
319 
64 

272 

40 

A 

1000 



( 
®SGS SGS EcoCare B.V. 

Environmental Services 

Tabel 8: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : bovengrond Lutum (L1 : 

Grondsoort : zand Org. stof (H) : 

Grondmengmonster 00,. 003* 5 T 

boring(en) 56,57,58, 68,71,73, (mg/kg ds) 
60,62,64 74,76,79 

(m -my) 0,0-0,5 0,0-0,5 

Blokveld 40 40 

Zware metalen 
arseen (As) < (7,7) < (9,1) 17 25 
Cadmium (Cd) <d <d 0,4 3,6 
Chroom (Cr) < (23) < (23) 59 141 
koper (Cu) <d <d 18 56 
kwik (Hg) <d <d 0,2 3,7 
lood (Pb) <d <d 55 199 
nikkel (Ni) <d <d 14 50 
zink (In) <d <d 64 196 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) < d 20,1 

EOX «0,1) «0,2) 0,3 

Mlnerale olie (Ge) <d < d 10 505 

Fluoride <d <d A 

Sulfaat <d <d A 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
5/5+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de 5-waarde, 
A : geen streef- enl of interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000641 . 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, El 858.111 

4,3% 

0,5% 

32 
6,7 
223 
94 
7,1 
342 
86 

328 

40 

A 

1000 



!fEiGEi SGS EcoCare B. V. 
Environmental Services 

Tabel 9: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : ondergrond Lutum IL) : 

Grondsoort : zand Org. stof (H) : 

Grondmengmonster 002· 004* 5 T 

boring(en) 57,60,63 70,73,74 (mg/kg ds) 

(m -mv) 0,5-2,0 0,5-2,0 

Blokveld 40 40 

Zware metalen 
arseen (As) < (6,8) < (9,4) 17 25 
cadmium (Cd) <d <d 0,4 3,6 
chroom (Cr) < (18) < (16) 59 142 
koper (Cu) <d <d 18 56 
kwlk (Hg) <d <d 0,2 3,7 
lood (Pb) < d < d 55 198 
nikkel (Ni) <d < d 15 51 
zink (ZnJ <d < d 64 196 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) <d 20,' 

EOX <d «0,1) 0,3 

Minerale olie (Ge) <d <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
S/5+ : gelijk aan S-waarde/tussen S- en T-waarde, 
TfT+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : grater dan de S-waarde, 
A : geen interventlewaarden, 
* : analyser apport 200006000641 . 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

4,5% 

0,2% 

32 
6,7 
224 
94 
7,1 
341 
87 

328 

40 

A 

1000 



!fSGA SGS EcoCare B.V. 
Environmental Services 

Tabel 10: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : bovengrond lutum (ll : 4.3% 

Grondsoort : zand Org. stot (H) : 0.3% 

Grondmengmonster 005* 007* 008 * 009* S T 

boring(enl 133.135. 139.143. 125.126. 131,147, (mg/kg dsl 
138,140, 141,144, 128,129, 148,149 
134,137 145.146 132,150 

(m -mvl 0.1-0,6 0,1-0,6 0,0-0,5 0,0-0,5 

Blokveld 40 40 40 . 40 
(petro[!lusl (!:!etrplusl (petroplusl ([!etroplusl 

Zware metalen 
arseen (Asl <(7) < (6,81 < (9,31 < (8,61 17 25 32 
cadmium (Cd) S+ (0,481 <d <d S+ (0,711 0,4 3,6 6,7 
chroom (Crl < (221 < (21) < (43) < (24) 59 141 223 
koper (Cu) < (5,71 <d 1+ (2101 < (151 18 56 94 
kwik (Hgi <d <d < d <d 0,2 3,7 7,1 
lood (Pbl <d <d T+ (270) < (26) 55 198 340 
nikkel (Nil < (3,3) <d S+ (25) < (7,2) 14 50 86 
zink (Zn) < (37) < (30) 1+ (1300) S+ (180) 63 195 326 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) <d 20,1 40 

EOX 5(0.3) >5(0,6) >5(7,0) >S(2,9) 0,3 A 

Mlnerale olie (Ge) <d < d <d S+ (44) 10 505 1000 

Fluoride <d <d <d <d A 

Sulfaat <d <d <d <d A 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
S/S+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
TIT + : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de S-waarde, 
A : geen streef en/of interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000641 . 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 



!fBGS SGS EcoCare B.V. 
Environmental Services 

Tabel 11: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster" : ondergrond Lutum (Ll : 

Grondsoort : zand Org. stof (H) : 

Grondmengmonster 006* 010* 011* 5 T 

boring(en) 133,135, 125,129 131 (mg/kg ds) 
138 

(m -my) 0,5-2,0 0,5-1,5 1,0-2,0 

Blokveld 40 40 40 
(l:!etrol:!lus) (l:!etrol:!lus) (petroplus) 

Zware metalen 
arseen (As) < (9,3) < (15) < (5,8) 17 25 
cadmium (Cd) <d <d <d 0,4 3,5 
chroom (Cr) < (21) <d < d 59 141 
koper (Cu) < d <d <d 18 56 
kwik iHg} <d <d <d 0,2 3,7 
lood (Pb) <d <d <d 55 198 
nikkel (Nil < d < (3,4) <d 14 50 
zink (Zn) < d < d <d 63 194 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) < d 20,1 

EOX <d >5(1,1) «0,2) 0,3 

Minerale olie (Gel <d <d <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
5/5+ : gelijk aan S-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
TIT + : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000641 . 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

4,3% 

0,2% 

32 
6,6 
223 
93 
7,1 
340 
86 

325 

40 

A 

1000 



SGS EcoCare B.V. 
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Tabel 12: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : ondergrond Lutum IL) : 

Grondsoort : zand Org. stof IH) : 

grondmengmonster 001* 003" 005" OOS* 5 T 

boringlen) 89,90, 90,124 111,114 102,104 Img/kg ds) 
91,92,124 

(m -mv) 0,5-1,0 1,5-2,0 0,5-1,5 0,5-1,5 

Blokveld 32 32 32 32 

Zware metalen 
arseen (As) < 16,5) < 16,7) < 16,5) < (7) 16 23 
cadmium (Cd) <~ <d <d <d 0,4 3,4 
chroom ICr) < (20) < (20) < (16) < (21) 52 125 
koper (Cu) < d <d <d < d 16 50 
kwik (Hg) <d <d <d < d 0,2 3,5 
lood (Pb) <d <d < d <d 52 187 
nikkel (Ni) <d <d <d <d 1 1 39 
zink IZn) <d <d <d <d 54 166 

Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) <d < d <d <d 20,1 

EOX <d <d < d <d 0,3 

Mlnerale olie IGe) <d < d < d <d 10 505 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
5/5+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
111+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : grater dan de 5-waarde, 
A : geen interventiewaarden, .. : analyserapport 200006000760 . 

Verkenn~nd bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

1,0% 

0,6% 

30 
6,4 
198 
84 
6,8 
321 
66 

277 

40 

A 

1000 
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Tabel 13: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : ondergrond Lutum (L) : 

Grondsoort : zand Org. stof (HI : 

Grondmengmonster 010* 011* 013* 5 T 

boring(en) 95 93 80,81,84,85, (mg/kg ds) 
87 

(m -mv) 0,25-0,75 1,0-1,5 0,5-2,0 

Blokveld 32 (brandweer) 32 (calcinaat) 32 (calcinaat) 

Zware matalen 
arseen (As) < (6,4) < (6,7) < (11) 16 23 
cadmium (Cd) T -+: (3,7) <d <d 0,4 3,4 
chroom ICrl < (28) < (181 < (21) 52 125 
koper (Cu) 5+ (20) <d <d 16 50 
kwik (HgI < d <d < d 0,2 3,5 
lood (Pbl < (18) <d <d 52 187 
nikkel (Nil < (7,51 < d <d 11 39 
zink (Zn) 5+ (85) < d <d 54 166 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
PAK-totaal (VROM 10) < d < d <d 20,1 

EOX <d < d <d 0,3 

Minarale olie (Ge) < d < d <d 10 505 

Fluoride <d A 

Sulfaat <d A 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
5/5+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de 5-waarde, 
A : geen street- en/of interventiewaarden, 
• : analyserapport 200006000760 . 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

1,0% 

0,6% 

30 
6,4 
198 
84 
6,8 
321 
66 

277 

40 

A 

1000 
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Tabel 14: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : ondergrond Lutum (L) : 

Grondsoort : zand Org. stof (H) : 

Grondmengmonster 002* 004* S T 

boring(en) 122 121 (mg/kg ds) 

(m -my) 0,5-1,0 0,3-0,5 

Blokveld 32 32 

Aromatische verblndlngen 
Benzeen < d <d 0,002 0,1 
Tolueen <d < d 0,002 13 

Ethylbenzeen S+ (0,4) < d 0,01 5 
Xyleen 5+ (1,5) <d 0,02 2,5 

Overige verontrainigingen 

Minerale olie 1+ (4000) < d 10 510 

Fluoride 49 A 

Sulfaat <d A 

opmerking: 
(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
S/S+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de 5-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000760. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 

1,6% 

0,8% 

0,2 
26 

10 
5 

1000 
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Tabel 15: toetsing analyseresultaten grondmengmonster aan de richtwaarden. 

Monster : bovengrond Lutum (L1: 1,6% 

Grondsoort : zand Org. stat (HI: 0,8% 

Grondmengmonster 006* 007* 009* 012* S T 

boring(en) 113,114, 101,103, 93,94,9B, B1,B3,B4, (mg/kg ds) 
115,116, 105,106 99 B6,BB 
117,11B 

(m-mv) 0,0-0,5 0,2-0,7 0,0-0,5 0,25-0,5 

Blokveld 32 32 32 (brandweer) 32 (calcinaat) 

Zware metalen 
arseen (As) < (6,7) < (7,3) «7,2) < (9,1) 16 23 30 
cadmium (Cd) S+ (0,72) <d T+(5,9) <d 0,4 3,5 6,5 
chroom (Cr) < (25) < (17) «29) S+ (60) 53 128 202 
koper (Cu) < (5,5) <d S+(24) < (.9) 16 52 87 
kwik (Hgi <d <d <d <d 0,2 3,5 6,B 
lood (Pb) <d <d «20) <d 52 1 B9 326 
nikkel (Nil < (4,2) <d «7,4) S+ (18) 12 41 70 
zink (Zn) < (52) <d S+(77) < (20) 56 172 28B 

Polycyclische aromatlsche 
Koolwaterstoffen (PAKI 
PAK-totaal (VROM 101 «0,54) <d S+ (1,4) <d 20,1 40 

EOX «0,1) «0,1) S(O,3) < d 0,3 A 

Minerale olie (Gel <d <d <d <d 10 505 1000 

Fluoride <d 26 <d 24 A 

Sulfaat <d <d <d <d A 

opmerking: 
(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
5/S+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : groter dan de 5-waarde, 
A : gaan interventiewaarden, 
* : analyserapport 200006000760. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ B5B.111 
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Tabel 1: toetsing analyseresultaten grondwatermonster aan de richtwaarden 

Peilbuisnummer P1 P2 P3 P4 S T 

Filterstelling (m ·mv) 1,8·2,8 2,0·3,0 1,5-2,5 2,0-3,0 (Ilgll) 

Blokveld 43 43 43 43 

Metalen 

Arseen S+ (16) S (10) S+ (14) 1+ (66) 10 35 60 
Cadmium <d <d <d <d 0,4 3,2 6 
Chroom <d <d < d . < d 1 16 30 
Koper <d <d <d < d 15 45 75 
Kwik < d <d <d <d 0,05 0,18 0,3 
Lood <d < d <d <d 15 45 75 
Nikkel <d < d <d <d 15 45 75 
Zink S+ (90) S+ (68) S+ (150) <d 65 433 800 

Aromatische 
verbindlngen 
Benzeen <d < d <d <d 0,2 15 30 
Tolueen <d <d <d <d 7 504 1000 

Ethylbenzeen < d <d <d <d 4 77 150 
Xyleen < d <d <d < d 0,2 35 70 

Naftaleen <d <d < d < d 0,Q1 35 70 

Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <d <d <d <d 7 204 400 

Tetrachloormethaan <d <d < d <d 0,01 5 10 

Tetrachlooretheen < d < d < d < d 0,01 20 40 

T richloormethaan <d <d <d <d 6 203 400 

Trichlooretheen < (0,14) <d <d <d 24 262 500 

Monochloorbenzeen <d < d <d <d 7 94 180 

Dichloorbenzenen (sam) <d <d <d <d 3 27 50 

1,1,1-trichloorethaan <d < d <d <d 0,01 150 300 

1,2-dichlooretheen <d <d <d <d 0,01 10 20 

Overlge .verontrelnigingen 

minerale olie < d <d <d <d 50 325 600 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
SIS + : gelijk aan S-waarde/tussen S- en T -waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : grater dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200007000100. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 
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Tabel 2: toetsing analyseresultaten grondwatermonster aan de richtwaarden 

peilbuisnummer P5* P35* P36* P42* 5 T 

filterstelling (m -my) 2,2-3,2 2,0-3,0 1,7-2,7 2,0-3,0 (Ilgll) 

blokveld 43 53 53 53 

Metalen 

arseen 1+ (110) 1+ (110) 1+ (75) 1+ (94) 10 35 60 
cadmium < d < d <d < d 0,4 3,2 6 
chroom <d < d < d. 1+ (53) 1 16 30 
koper <d <d < d <d 15 45 75 
kwik <d <d < d <d 0,05 0,18 0,3 
lood <d < d < d <d 15 45 75 
nikkel <d <d < d <d 15 45 75 
zink <d < d 5+ (80) <d 65 433 800 

Aromatische 
verbindingen 
benzeen < d < d < d <d 0,2 15 30 
tolueen < d < d < d <d 7 504 1000 

ethylbenzeen <d < d <d <d 4 77 150 
xyleen <d < d <d <d 0,2 35 70 

naftaleen <d <d <d <d 0,01 35 70 

Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1 ,2-dichloorethaan <d <d <d < d 7 204 400 

tetrachloormethaan <d <d <d < d 0,Q1 5 10 

tetrachlooretheen < d <d <d < d 0,01 20 40 

trichloormethaan < d <d < d < d 6 203 400 

trichlooretheen <d <d <d < d 24 262 500 

monochloorbenzeen <d <d < d <d 7 94 180 

dichloorbenzenen (som) <d < d <d < d 3 27 50 

l,l,l-trichloorethaan < d < d < d <d 0,01 150 300 

l,2-dichlooretheen < d < d < d <d 0,01 10 20 

Overige verontreinigingen 

minerale olie <d < d < d <d 50 325 600 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
5/5+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de 5-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport .2000070001 00. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 
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Tabel 3: toetsing analyseresultaten grondwatermonster aan de richtwaarden 

Peilbuisnummer P43* P51* P57* P63" S T 

Filterstelling (m -my) 2,0-3,0 2,0-3,0 6,0-7,0 5,5-6,5 (Ilgll) 

Blokveld 53 63 40 40 

Metalen 

Arseen T+ (44) 1+ (160) <d 1+ (98) 10 35 60 
Cadmium <d <d <d < d 0,4 3,2 6 
chroom <d <d < d· < d 16 30 
koper < d <d <d < d 15 45 75 
kwik <d <d <d < d 0,05 0,18 0,3 
lood <d <d <d < d 15 45 75 
nikkel <d < d <d < d 15 45 75 
zink < (22) < 121} < (42) < d 65 433 800 

Aromatische 
verbindingen 
benzeen <d < d <d < d 0,2 15 30 
tolueen <d < d <d < d 7 504 1000 

ethylbenzeen <d < d <d <d 4 77 150 
xyleen <d < d <d <d 0,2 35 70 

naftaleen <d < d <d < d 0,Q1 35 70 

Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <d < d < d <d 7 204 400 

tetrachloormethaan <d < d <d <d 0,01 5 10 

tetrachlooretheen <d < d <d <d 0,01 20 40 

trichloormethaan <d < d <d <d 6 203 400 

trichlooretheen < d < (3,7) <d <d 24 262 500 

monochloorbenzeen <d <d <d <d 7 94 180 

dichloorbenzenen (som) <d <d < d < d 3 27 50 

1,1,1-trichloorethaan <d < d < d <d 0,01 150 300 

l,2-dichlooretheen <d < d < d <d 0,01 10 20 

Overige verontrelnigingen 

minerale olie < d <d < d <d 50 325 600 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
S/S+ : gelijk aan S-waarde/tussen S- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
111+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200007000100. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 
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Tabel 4: toetsing analyseresultaten grondwatermonster aan de richtwaarden 

peilbuisnummer P70* P81* P85* P90* S 

filterstelling (m -my) 5,5-6,5 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 

blokveld 40 32(calcinaat) 32 (calcinaat) 32 

Metalen 

arseen 1+ (67) S+ (20) S+ (25) S+ (14) 10 
cadmium < d < d < d <d 0,4 
chroom <d S+ (5,9) <d <d 1 
koper <d <d <d <d 15 
kwik <d <d <d <d 0,05 
lood < d <d < d <d 15 
nikkel < d <d < d <d 15 
zink <d < (26) < (54) < (35) 65 

Aromatische 
verbindlngen 
benzeen <d <d <d <d 0,2 
tolueen <d <d <d <d 7 

ethvlbenzeen < d <d < d <d 4 
xvleen < d <d < d <d 0,2 

naftaleen <d <d <d <d 0,01 

Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <d <d <d < d 7 

tetrachloormethaan <d <d <d <d 0,01 

tetrachlooretheen < d <d < d <d 0,01 

trichloormethaan < d <d < d < d 6 

trichlooretheen < d <d < d < d 24 

monochloorbenzeen <d < d <d <d 7 

dichloorbenzenen (som) <d <d <d <d 3 

1 ,1, 1-trichloorethaan <d < d <d <d 0,01 

1 ,2-dichlooretheen <d <d <d <d 0,01 

Overige verontrelnigingen 

minerale olie < d < d < d <d 50 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
S/S+ : gelijk aan S-waarde/tussen S- en T-waarde, 
TIT + = gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
111+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>S : groter dan de S-waarde. 
A : geen interventiewaarden, 
* : analvserapport 200007000100. 

Verkennend bodemonderzoek. Hoechst-terrein te Vlissingen. EZ 858.111 
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Tabel 5: toetsing analyseresultaten grondwatermonster aan de richtwaarden 

Peilbuisnummer P93* Plll * P122* P129* 5 T 

filterstelling (m -my) 2,0-3,0 onbekend 0,5-2,5 onbekend (Ilg/l) 

blokveld 32 (brandweer) 32 32 40 (petroplus) 

Metalen 

arseen S+ (30) 1+ (120) 1+ (110) T+ (52) 10 35 60 
cadmium <d <d < d < d 0,4 3,2 6 
chroom < d T+ (19) 5+ '(14) <d 1 16 30 
koper < d <d < d < (11) 15 45 75 
kwik < d <d <d <d 0,05 0,18 0,3 
lood <d < d < d < d 15 45 75 
nikkel <d < d <d <d 15 45 75 
zink < d < d < d <d 65 433 800 

Aromatische 
verblndingen 
benzeen < d < d <d <d 0,2 15 30 
tolueen < d <d <d <d 7 504 1000 

ethylbenzeen <d < d < (1,6) <d 4 77 150 
xyleen <d < d 5+ (5,1) < d 0,2 35 70 

naftaleen < d < d T+ (40) < d 0,01 35 70 

Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1,2-dichloorethaan <d < d <d < d 7 204 400 

tetrachloormethaan <d <d <d < d 0,Q1 5 10 

tetrachlooretheen <d <d <d < d 0,01 20 40 

trichloormethaan <d <d <d <d 6 203 400 

trichlooretheen <d <d <d < d 24 262 500 

monochloorbenzeen <d <d <d <d 7 94 180 

dichloorbenzenen (som) < d <d <d <d 3 27 50 

1 ,1 ,1-trichloorethaan <d <d < d <d 0,01 150 300 

1,2-dichlooretheen < d <d <d <d 0,01 10 20 

Overlge verontreinigingen 

minerale olie <d <d 1+ (1700) < d 50 325 600 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder S-waarde of detectiegrens, 
5/5+ : gelijk aan 5-waarde/tussen 5- en T-waarde, 
TIT + : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 

" : analyserapport -2000070001 00. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 
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Tabel 6: toetsing analyseresultaten grondwatermonster aan de richtwaarden 

Peilbuisnummer P135* P139* S T 

Filterstelling (m -mv) 5,5-6,5 Onbekend (~gll) 

Blokveld 40 (petro plus) 40 (petroplus) 

Metalen 

Arseen <d T+ (51) 10 35 60 
Cadmium <d <d 0.4 3,2 6 
chroom <d <d 16 30 
koper < d < (5,5) 15 45 75 
kwik <d <d 0,05 0,18 0,3 
lood <d <d 15 45 75 
nikkel <d < d 15 45 75 
zink S+ (170) < (60) 65 433 800 

Aromatische 
verblndingen 
benzeen. < d < d 0,2 15 30 
tolueen < d <d 7 504 1000 

ethylbenzeen < d <d 4 77 150 
xyleen < d <d 0,2 35 70 

naftaleen < d <d 0,01 35 70 

Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
1 ,2-dichloorethaan < d <d 7 204 400 

tetrachloormethaan < d <d 0,01 5 10 

tetrachlooretheen 5+ (0,83) <d 0,01 20 40 

trichloormethaan <d <d 6 203 400 

trichlooretheen <d <d 24 262 500 

monochloorbenzeen <d <d 7 94 180 

dichloorbenzenen (som) <d <d 3 27 50 

l,l,l-trichloorethaan <d <d 0,01 150 300 

l,2-dichlooretheen <d <d 0,01 10 20 

Overlge verontreinigingen 

minerale olie <d <d 50 325 600 

opmerking: 
: niet bepaald, 

(d) : streefwaarde lager dan detectiegrens, 
< : onder 5-waarde of detectiegrens, 
S/5+ : gelijk aan 5-waardeltussen S- en T-waarde, 
T/T+ : gelijk aan T-waarde/tussen T- en I-waarde, 
1/1+ : gelijk aan I-waarde/boven I-waarde, 
>5 : groter dan de S-waarde, 
A : geen interventiewaarden, 
* : analyserapport 200007000100. 

Verkennend bodemonderzoek, Hoechst-terrein te Vlissingen, EZ 858.111 
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BIJLAGE 7: TOETSINGSKADER 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals 
vermeld in de Leidraad Bodembescherming, aflevering 28 (VROM, 1999). Deze toetsingstabel 
bevat streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse 
milieubelastende stoffen in de bodem. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen twee richtwaarden, waarbij : 

s- waarde: 

1- waarde: 

Streefwaarde, welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit; 

Interventiewaarde, welke het concentratieniveau aangeeft voor 
verontreinigingen in grond en grondwater waarboven ernstige vermindering 
of dreigende vermindering optreedt voor mens, plant of dier. Bij gehalten 
boven de interventiewaarden is er sprake van sterk verhoogde concentraties 
milieubedreigende stoffen in het milieu. 

De streef- en interventiewaarde (S- en I-waarde) in de grond zijn bij de diverse parameters 
afhankelijk van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. In het algemeen geldt dat de 
streefwaarde voor diverse parameters lager ligt dan de standaard S- waarden uit de Leidraad 
Bodembescherming (hierbij wordt uitgegaan van een standaardbodem met een gehalte organisch 
stof van 10% en een lutumgehalte van 25%). De berekende waarden zijn in de 
overschrijdingstabellen van hoofdstuk 4 opgenomen. Voor bodems met een organisch stofgehalte 
tot 10 % behoeft met betrekking tot de parameter PAK-totaal (VROM 10) geen 
bodemtypecorrectie te worden uitgevoerd, waardoor de 1- waarde voor PAK 40 mg/kg droge stof 
blijft (staatscourant, 26 juni 1996, nr. 120). Voor het grondwater liggen de streef- en 
interventiewaarden vast. 

De waarde die aangeeft of een nader onderzoek noodzakelijk is vastgesteld op 1/2 (streefwaarde 
+ interventiewaarde). Deze waarde wordt in de tekst tussen-waarde (T- waarde) genoemd. 

V~~r EOX zijn geen streef- en interventiewaarden vastgesteld. Reden is dat het hanteren van een 
dergelijke parameter toxicologisch gezien geen waarde heeft. Het bepalen van het EOX-gehalte 
heeft dus geen functie met betrekking tot de beoordeling of er sprake is van een (ernstige) 
bodemverontreiniging. Wei kan de bepaling van EOX een zogenaamde "trigger"-functie vervullen. 
Een EOX-bepaling kan gebruikt worden om een indicatie te krijgen of richtwaarden voor individuele 
halogeen verbindingen mogelijk overschreden worden, en derhalve aanvullend veld- en 
laboratoriumonderzoek noodzakelijk is. 

Verkennend bodemonderzoek. Hoechst-terrein te Vlissingen. EZ 858.111 
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Hoechst Holland N. V. 
t.a.v. dhr. M.e. Harthoorn 
Postbus 65 
4380 AB Vlissingen 

Ons kenmerk 
Onderwerp Verkennend bodemonderzoek Hoechst-terrein te Vlissingen. 

Geachte heer Harthoorn, 

Hierbij doen wij u het ondertekende analyserapport van de analyses fluoride en sulfaat 
toekomen. Deze dient in bijlage 4 van de rapportage "Verkennend bodemonderzoek 
Hoechst-terrein te Vlissingen" te worden toegevoegd. 

Voor eventuele vragen betreffende de rapportage kunt u contact opnemen met mw. M. 
Siemons, te bereiken onder telefoonnummer: 0113-319253. 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Dhr. ir. uurmans 
Hoofd Afdeling Bodem 

NEN-EN-ISO-9002 
EN-047 

~SGB Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

Aile opdrachten worden slechts uitgevoerd volgens onze Aigemene Voorwaarden, gedeponeerd ter griffle van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 

Amsterdam - Bladel- Dordrecht - 's-Gravenpolder - Spijkenisse - Terneuzen - Weert 

BRL 5052 
AO-006 

A 
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ANAL VSERAPPORT 200007000588 
Opdrachtgever 
Omschri jving 

SGS Ecocare B.V. 
Hoecnst - terrein, Vlissingen 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 1 
2 
3 
4 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FLUORVERBINDINGEN 

001 (56, 57, 58, 60, 62 en 64) 
003 (68, 71, 73, 74, 76 en 79) 
005 (133, 134, 135, 137, 138 en 140) 
007 (139, 141, 143, 144, 145 en 146) 

eenheid methode 

Fluoride als F mg/kgds [conform ISO 10304 1/2 
wateri ge extr] 

ZWAVELVERBINDNGEN 

na 

sultaat a l s S04 mg/kgds [conform ISO 10304 1/2 na 
wateri ge extr] 

1 
24/07/00 

< 20 

< 400 

In voorkomende gevallen zijn de rapportagegrenzen verhoogd ivm de aard 
van de matrix. 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

234 
24/07/00 24/07/00 24/07/00 

< 20 < 20 < 20 

< 400 < 400 < 400 

(zie volgende pagin 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Upon request the conditions will be sent to you. 
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ANAL YSERAPPORT 200007000588 
Opdrachtgever 
Omschrijving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Hoechst-terrein, Vlissingen 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschrijvingen : 5 
6 
7 
8 

008 (125, 126, 128, 129, 132 en 150) 
009 (131, 147, 148 en 149) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FLUORVERBINDINGEN 
Fluoride 

ZWAVELVERBINDNGEN 
Sul faat 

004 (121) 
OO~ (113, 114, 115, 116, 117 en 118) 

eenheid methode 

als F mg/kgds [conform ISO 10304 1/2 na 
wateri ge extr] 

als S04 mg/kgds [conform ISO 10304 1/2 na 
waterige extr] 

5 
24/07/00 

< 20 

< 400 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

6 7 
24/07/00 24/07/00 

< 20 49 

< 400 < 400 

8 
24/07/00 

< 20 

< 400 

(zie volgende pagina) 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Upon request the conditions will be sent to you. 



~SGS SGS Laboratory Services 
A division of SGS Redwood Nederland B.V. 

pagina 3 
datum's Gravenpolder , 16/08/2000 

ANAL YSERAPPORT 200007000588 
Opdrachtgever 
Omschri jving 

Bemonsterd door 
Bemonsterd d.d. 
Referentie 

SGS Ecocare B.V. 
Hoechst-terrein, Vlissingen 

SGS Ecocare B.V. 
26/06/2000 
EZ 858.111 

Monsteromschri jvingen : 9 
10 
11 
12 

: 007 (101, 103, 105 en 106) 
009 (93, 94, 98 en 99) 

: 010 (95) 
: 0,12 (84, 86, 81, 83 en 88) 

Monstercode 
Monsterontvangst datum 

Parameter 

FLUORVERBINOINGEN 
Fluoride 

ZWAVELVERBINONGEN 
Sulfaat 

eenheid methode 

als F mg/kgds [conform ISO 10304 1/2 
waterige extr] 

als s04 mg/kgds [conform ISO 10304 1/2 
wateri ge extr] 

na 

na 

9 
24/07100 

26 

< 400 

(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 
(Grondmonster) 

10 
24/07/00 

< 20 

< 400 

11 
24/07/00 

< 20 

< 400 

12 
24/07/00 

24 

< 400 

= . 
ing. R.A.A. Herman 
Hoofd laboratorium 

(laatste pagina) 

In bijlage "Form 200-01" vindt u een toelichting bij de analyse resultaten. Alle rapporten worden opgesteld 
op naam en voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk aanvaardt dat deze rapporten slechts een 
momentopname vertegenwoordigen en steeds in hun geheel en in de context ervan dienen te worden voorgelegd en/of 
vermeld . SGS Redwood Nederland BV, opsteller van deze rapporten, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
fouten of wijzigingen van resultaten ontstaan gedurende of n.a.v. electronische- of faxtransmissie. Enkel en 
uitsluitend het origineel getekend rapport is bindend. Het analyserapport kan enkel en alleen aangewend worden 
binnen de specifieke context van de opdracht en is enkel geldig voor de geanalyseerde monsters. 

Member of the SGS Group (Societe Generale de Surveillance) 

All orders are executed only in accordance with the latest version of our conditions filed at the Rotterdam District Court. 
Upon request the conditions will be sent to you. 
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Kennisgeving Brzo '99 Mercuria Terminals Flushing BV (MTF3) 

Kennisgeving 
a. Adres van de inrichting ·a- Europaweg Zuid te Vlissingen-Oost (Ritthem) 

b. Naam ot handelsnaam van -b- Mercuria Terminals Flushing BV 
degene die de inrichting drijft 

-c- Frank Schreurs (Executive Director) 
c. Naam en functie van de met de 
teitelijke leiding belaste personen 
indien ander dan onder b. genoemd 
Hoofdactiviteiten Doel: op- en overslag van vloeibare aardolieproducten in de klassen 3 

en 4 (vlampunt > 55°C). Dit kunnen zowel food- als non-foodproducten 
zijn. 

Activiteiten met gevaarlijke stoffen Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse cilindrische 
waarbij zware ongevallen kunnen atmosferische opslagtanks. 
optreden Overslag van brandbare vloeistoffen van en naar binnenvaart- en 

zeeschepen. 
Overzicht van: 
1. Maximaal vergunde hoeveelheid stot (per categorie), danwel hoeveelheid behorend bij maximale 
capaciteit. 
2. Aanwezige hoeveelheid stot (per categorie) bij normale bedrijtsvoering. 
3. Capaciteit van grootste insluitsysteem voor ontplofbare en (zeer) (Iicht) ontvlambare stoffen (per 
categorie). 

Brzo drempelwaarde aj'J:-

v] '" ::s 
~.a 

CI.I e ~ .t: 'O"tI 
0 bC.~ Q; 
btl '? '? .., G/ :'3 o Q. 
CI.I 0 ~:9 <J 

:> S ... 0 CI.I CI.I III .::. .::. G/ G/ .... ~ ... <J 

0 btl btl be ~ i!l CI.I~ 

~ III 0 ~ G/ 0 
.r;] e 

III 0 o ~ 
Stoffen I stofcategorieen I:Q o-J :I: ,J:; ..... ~'"O 
Brzo '99 Bijlage 1, deell 
Aardolieproducten: Vloeistof, atm, Tomg 

Gasolien (met inbegrip van diesel, 5 2.500 25.000 416.000 
huisbrandolie en gasolie mengstromen) 
Brzo '99 Bijlage 1, dee1 2 
1. Zeer giftig 1 5 20 0 n.v.t. 

2. Giftig 2 50 200 0 Vloeistof, atm, To"", 

3. Oxiderend 3 50 200 0 n.v.t. 
4. Ontplofbaar (ADR subklasse 1.4) 4 50 200 0 n.v.t. 
5.0ntplofbaar 5 10 50 0 n.v.t. 
6. Ontvlambaar 6 5.000 50.000 0 n.v.t. 
7. Licht ontvlambaar 7a/b 50/5.000 200/50.000 0 n.v.t. 
8. Zeer licht ontvlambaar 8 10 50 0 n.v.t. 
9. Gevaarlijk voor het milieu in combinatie 
met waarschuwingszin: 
-a- R50: zeer giftig voor in het water levende 

9a 100 200 200.000 
Vloeistof, atm, Tomg 

organismen 
-b- R50/53: zeer vergiftig voor in het water Vloeistof, atm, Tomg 

levende organismen; kan in het aquatisch milieu 
9b 100 200 200.000 op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. 
-c- R51/53 vergiftig voor in het water levende Vloeistof, atm, Toms 

organismen; kan in het aquatisch milieu op 9c 200 500 416.000 
lange termijn schadelijke -effecten veroorzaken 
10. Stoffen die niet zijn ingedeeld in 
bovenstaande categorie, in combinatie met 
de volgende waarschuwingszinnen: 
-a- R14: Reageert heftig in contact met water lOa 100 500 200.000 Vloeistof, atm, Tom. 



(inclusief R14/1S). 
-b- R29: Vormt vergiftig gas in contact met 

lOb 50 200 200.000 
Vloeistof, ann, Tomg 

water. 

Zoals in bovenstaande tabel is weergegeven worden voor de volgende categorien van stoffen de hoge 
drempelwaarden overschreden: 

• Aardolieproducten 
• Giftige stoffen 
• Stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu in in combinatie met de waarschuwingszinnen R50, RSO/53 

en R51/53. 
• Stoffen die niet zijn ingedeeld in de genoemde categorie, in combinatie met de waarschuwingszinnen 

R14 en R29. 

Omgevingsomstandigheden Mogelijke invloed 

- De inrichting is gelegen in industriegebied, De ligging aan het water (Sloehaven) heeft de potentiele 
grenzend aan water. consequentie dat een zwaar ongeval tot schade kan 

lei den aan het aquatisch leefmilieu. 
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Gespreksverslag 

Van : Dan de Bruijn 

Datum : 3 maart 2009 

Onderwerp : Uitbreiding Mercuria op Haven 9890 

Locatie : IPV, Haven 9890 

Aanwezig : IPV 

Mercuria 

SGB 
VRZ 

Jos v/d Boom 
Ben v/d Broek (Beheer IPV infrastructuur) 
Frank Schreurs (Management Mercuria) 
Jan Pranger (Krypton Consulting, veiligheidskundige) 
Joost van den Heuvel(Tanc project management) 
Mischa Oubrie 
Dan de Bruijn 

Plannen Mercuria Nieuwbouw OR Haven 9890: 
• Op dit moment heeft Mercuria op Haven 9890 de 2 voormalige NH3 tanks (ieder 

32.000 m3
) in gebruik voor stationaire opslag van dieselolie. 

• In oktober 2008 heeft Mercuria een startrapportage MeR ingediend voor uitbreiding 
op Haven 9890. 

• De huidige gedachte is afwijkend van hetgeen is gepresenteerd in de MeR 
startnotitie. 

• Fase 1: 
o Te realiseren in 2010 
o 160.000 m3 in 5 tanks van 32.000 m3 voor strategische opslag (ipv de eerst 

genoemde 3 x 50.000 m3
) 

o Opslagcapaciteit is nu al verhuurd 
o Laden en lossen middels zeeschepen en lichters 
o Gebruik blijven maken van de Thermphos zuursteiger 
o Er is ook een overeenkomst voor het gebruik van de Invista (Methanol) 

steiger. Deze steiger dient dan nog wei aangepast te worden 
o Geen opslag van additieven op Haven 9890 
o Geen opslag en gebruik van K2. Er zal geen blending plaatsvinden 
o Er komt een nieuwe pompplaats, tussen de oude NH3 tanks en de nieuwe 

tanks in. De oude NH3 pompen gaan in ieder geval weg. Mogelijk komen er 
tijdelijke pompen voor het verpompen 1 x per 5 jaar. 

• Fase 2: 
o Te realiseren in 2015 (afhankelijk van de markt) 
o 192.000 m3 in tanks (4 x 32.000 + 4 x 16.000 m3

) 

o Laden en lossen mogelijk ook via rail en as. 
o Mogelijk dan ook in de verre toekomst commercieel: 

• Extra steigers, extra bediening 
• Vaker op- en overslag is dan mogelijk 

• Biox: 
o Laatste gesprek was in oktober 2006 
o Op dit moment is er zowel bij Mercuria als bij IPV nog niets concreets bekend 

omtrent de bouw van een tankenpark voor Biox. 

Voor intern gebruik binnen VRZ 1 
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( 
Tankontwerpen: 

• Het veiligheidskader is de PGS-29, uitgave oktober 2008. Mercuria heeft dit als basis 
gebruikt tijdens het ontwerp. 

• IP-2, Annex 0 (second edition, january 2007) geeft klasse III (1), vlampunt boven 55 
graden en opslag onder het vlampunt. 

• Onderlinge afstand besproken. IP-19 is minder strikt dan PGS-29. Waar in de PGS-
29 een minimum afstand van 15 meter in dit geval wordt geeist, houdt de IP-19 ca. 10 
meter aan (ivm operational and constructional convenience) . 

• Uitgaan van een "onderhoudsbrand" waarbij de aangestraalde zijde effectief gekoeld 
dient te worden met mobiele brandblusmiddelen. 

• Bij het niet kunnen beheersen van een kleine brand, zal men terecht komen in het 
rampen scenario !I! 

• Aangegeven dat er heel makkelijk een droog leiding systeem aangebracht kan 
worden als tankdakkoeling (PGS-29: 17 I/strekkende meter omtreklminuut) wat van 
buiten de tankput kan worden gevoed. Veilig optreden voor de brandweermensen! 

• Er is geen K1 en K2 aanwezig. In het aangrenzende tankpark van Invista staan 2 
Methanol tanks en 2 Xyleentanks . De 10 kW/m2 warmtecontour zou tot aan de 
tankput reiken en niet verder. 

• Discussie gehad over de reele en maatgevende scenario's voor de 
brandweerrapportage. Verwezen naar de PGS-6 en het Besluit bedrijfsbrandweren 
voor de beschrijving van de scenario's. 

• Geadviseerd om een crosstabel te maken waar de betreffende items vanuit de PGS-
29 en de invulling cq borging daarvan door Mercuria worden benoemd. 

Gevolgen voor de brandweer: 
• Aanpassen veiligheidsrapportage (VR deer 3). 
• Aanpassen brandweerrappportage en maatgevende brandweerscenario's. 

Berekening materieel en manschappen. 
• Aanpassen effecten voor het rampenbestrijdingsscenario. 
• Toezicht op de instailatie wordt opgenomen in VR 
• Aanpassen bestaande structuur random de bestaande tanks. Apart project, buiten de 

nieuwbouw om. Laadarm op de Thermphos steiger loopt ook via een apart project. 
• De geplande hoogte van de tanks (ca. 25 meter vulhoogte, totale hoogte dome ca. 32 

meter) is een aandachtspunt in geval van een persool"llijk ongeval (evacuatie). Ook 
de worplengte van de monitoren is hier van belang. Een (handmatig aangebracht) 
staartwaterkanon zal hoogstwaarschijnlijk niet effectief werken voor deze hoge tanks. 

• Gewezen op het petroleumregime (transitladingen, schepen met K1/K2 
compartimenten) en geadviseerd dit op te nemen in de aanvraag Wm vergunning. 

Voorzieningen: 
• PGS-29 

o Bluswatervoorzieningen 
o Onderlinge afstand tanks. 
o Bereikbaarheid 
o Waterscherm - SVM op de steigers 

Afspraken: 
• Navragen bij de collega's van de Veiligheidsregio- Rotterdam - Rijnmond hoe dit in de 

werkgroep PGS-29 is besproken (actie: Dan). 
• Mercuria komt met een voorstel hoe verder te communiceren. De brandweer geeft 

aan dat het raadzaam is om nog een keer een informele bijeenkomst te hebben 
voordat de brandweerrapportage cq VR deel 3 wordt ingediend. (actie: Frank) 

• Aanspreekpunt voor Mercuria is Harm Zweedijk, voor brandweer is dat Dan de Bruijn 

Voor intern gebruik binnen VRZ 3 



Op verzoek van Mercuria voigt hierbij een toelichting van de collega's van de 
Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond, welke betrokken zijn geweest bij de totstandkoming 
van de vernieuwde PGS-29 (uitgave oktober 2008). 
Let wei dat deze toelichting informatief is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Uiteindelijk zal de Veiligheidsregio Zeeland, in .samenwerking met de Stadsgewestelijke 
Brandweer Vlissingen - Middelburg, de aangeboden brandweerrapportage beoordelen en de 
hand van de daartoe geldende richtlijnen binnen Brandweer Nederland. 

PGS-29 vs IP-19: 
• Oe filosofie in de PGS-29 is afgeleid vanuit de IP-19. Oit houdt in dat het 

voorzieningenniveau in de PGS-29 is afgestemd op de IP-19. 
• Het bedrijf dient middels een gedegen risico inventarisatie de risico's in kaart te 

brengen. Een leidraad hiervoor is gegeven in PGS-6 en in het Besluit 
bedrijfsbrandweren. 

• Bij gemotiveerde afwijking van het gestelde in de PGS-29, dient het bedrijf de 
gelijkwaardigheid van de afwijking aan te tonen. Oenk hierbij aan kleinere afstanden 
tussen tanks versus de manier van koeling cq blussing. 

• Een stof klasse 11(1) is wezenlijk anders dan een stof klasse 111(1) . In de zomer kan de 
temperatuur in de dampruimte oplopen tot boven het vlampunt. 

o Bij een klasse 11(1) zullen dus verdere brandblusvoorzieningen noodzakelijk 
zijn dan bij klasse 111(1). 

• Vast opgestelde tankkoeling verdient verregaand de voorkeur boven een handmatige 
inzet van brandweerpersoneel. 

• Voor koeling van een aangestraalde tank is koeling over tenminste de halve wand 
noodzakelijk. 

• Ook in IP-19 wordt uitdrukkelijk gesteld dat voor tanks hoger dan 18 meter, 
aanvullende eisen kunnen worden gesteld . 

• Let op punt 154 uit PGS-29, waarin in het geval van klasse 3 vloeistoffen een 
optimale bereikbaarheid voor brandweer en mobiele blusmiddelen geeist wordt indien 
wordt afgezien van een stationaire koeling. Weeg dit af tegen de hoge tanks en kleine 
onderlinge afstand. 

Conclusie: 
Afwijking van de PGS-29 is mogelijk. Het bedrijf dient aan te tonen dat minimaal een 
gelijkwaardigheid wordt verkregen door toepassing van andere beschermingsmiddelen. Een 
gedegen risico-inventarisatie moet de gevaren in kaart brengen. 

Dan 

Voor intern gebruik binnen VRZ 4 




