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BESLUIT 

Het Dagelijks Bestuur van 
het waterschap Noorüer:tijlvest 

Beslist bij dit besluit op de vergunningaanvraag van 
Noordgastransport B.V. te Uithuizen. 

Aanvraag vergunning 
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Op 7 januari 2005 ontvingen wij een aanvraag van Noordgastransport B.V. te Uithuizen om 
een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). De feitelijke 
aanvraag is gedale.erd 26 december 2004 en heeft betrekking op het lozen van huishoudelijk. 
afvalwater en licht verontreinigd hemelwater afkomstig van het condensaatverlaadstation in 
Roodeschool op de riolering van Roodeschool, gemeente Eemsmond. 

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 2 van de Wvo. 

Procedure 

Wij hebben voor deze aanvraag de in artikel 7 van de Wvo, Afdeling 3.5 juncto Afdeling 4. l. l. 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet Milieubeheer (Wm), voor
geschreven procedure gevolgd. 
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzagelegging van 3 juni tot en met 1 juli 2005 zijn 
bij ons bestuur geen bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit ingebracht (artikel 3:24, lid 
l Awb). Aan ons bestuur is evenmin een verzoek gedaan tot het houden van een gedachte
wisseling (artikel 3:25, lid I Awb). Er zijn geen adviezen ter zake van het ontwerpbesluit 
uitgebracht (artikel 3:23, lid l Awb), zodat wij thans een besluit kunnen nemen. 

Vooroverleg/Coördinatie 

Door de aan vrager is tevens een aanvraag bij het Ministerie van Economische Zaken 
ingediend. voor een vergunning op grond van de Wm, voor de twee locaties van 
Noordgastransport B.V. in de gemeente Eemsmond (locatie Emmapoldcr aan de 
Emma weg 64b en locatie Roodeschool aan de Stationsweg t.o. nummer l ). 

Als gevolg van het inwerking treden van de Mijnbouwwet op l januari 2003, is de Minister van 
Economische Zaken het bevoegde gezag ten aanzien van de vergunningverlening op grond van 
de Wm voor de inrichting van Noordgastransport. 

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 8 augustus l 990 en 
op 16 juli 1993 een oprichtings- en een wijzigingsvergunning Hinderwet (nu Wm) verleend. 
In het kader van de Wvo zijn door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen, twee lozingsvergunningt!n verleend: een lozingsvergunning voor de locatie 
''Emmapolder" op 8 december 1981 en een voor de locatie ''Roodeschool'' op 2 JUii 1991. 
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ó) Naar aanleiding van een actualisatietoets is op 18 mei 2001 door ons bestuur een nieuwe 
lozingsvergunning verleend voor de locatie "Emmapolder''. Aanleiding voor het aanvragen 
van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor de Wm en een ni,euwe 
Wvo-vergunning voor de locatie "Roodeschool", is de in de Wm opgenomen verplichting 1tot 
periodieke actualisering en de in dat kader, door de provincie Groningen in 1999 uîtgevoe1;de 
actualiseri ngstoets. 
Voor een overzicht van voor de locaties van Noordgastransport B.V. tot op heden ve,rkende 
Wm en Wvo-vergunningen zie hoofdstuk 2 van de Wm/Wvo-vergunningaanvraag. 

In verband met de samenhang van de gevraagde beschikkingen en de voorgeschiedenis 
betreffende de vergunningverlening heeft de aanvrager het College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Groningen verzocht om, met toepassing van artikel 14.l van de Wm, de 
daarin bedoelde coördinatie te verzorgen. De aanvragen worden overeenkomstig hoofd:stulk 
14 van de Wm gecoördineerd en behandeld. 

Beschrijving van de aanvraag 

De inrichting van Noordgastransport B.V. is gevestigd aan de Emmaweg 64b te Uithuiz,en. 
Noordgastransport B.V. is een bedrijf voor aardgastransport en aardgasbehandeling. 
Noordgastransport B.V. brengt het aardgas vanaf productieplatforms in de Noordzee ,naar de 
vaste wal bij Uithuizen. Hier wordt het aardgas gezuiverd en gedroogd en aan de Gasunie 
geleverd. Het aardgascondensaat, dat als bijproduct wordt gevormd, wordt met een ac'ht 
kilometer lange ondergrondse leiding naar de locatie in Roodeschool verpompt en in trein
wagons verladen. Het afvalwater dat bij deze locatie ontstaat bestaat voor een deel uü huis
houdelijk afvalwater en voor een deel uit mogelijk verontreinigd regenwater. Dit laats1tc is 
afkomstig uit een de.e.\ van het tetTein dat als opvangbak is ingericht in verband met het 
eventueel optreden van lekkages tijdens het beladingsproces. Een beschrijving van de wijze 
waarop en de plaatsen waar afvalwater onstaat, en de maatregelen die opgenomen zijn om te 
voorkomen dat aardgascondensaat in het riool terechtkomt is in de aanvraag weergegeven (zie 
ook lozingstekening 5003). 

Beleid 

Algemeen 

In de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is het nationale beleid verwoord. 
In het Waterbeheerplan Noorderzijlvest 2003 - 2007 wordt voor het waterschap 
Noorderzijlvest het beleid ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitgewe!rkt. 
De beleidsuitgangspunten ten aanzien van lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van 
verontreiniging en op het stand-still beginsel. Deze uitg&ngspunten worden in de NW4 oo.k 
voor de langere termijn van groot belang geacht. 

De invulling van het beleidsuitgangspunt "vermindeting van de verontreiniging" bestaat ook 
uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van 
Esbjerg/OSPAR-afspraken (stof specifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale 
milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. 

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd voor zoveel mogelijk stoffen 
<le minimumkwaliteit, zijnde het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR), te realiseren. Het 
verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010). 
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Het uiteindelijke doel is te streven naar nullozing voor milieuvreemde stoffen in 2020. 
Voor de lozing van zwane-lijststoffen en overige relatief schadelijke stoffen geldt de emissie
nanpak. Ten aanzien van (potentiële) zwarte-lijststoffen geldt dut de emissie moet worden 
beëindigd: geprobeerd moet worden zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen via sanering 
aan de bron met toepassing van de hht. De lozing van alle ove1ige stoffen dient te worde n 
beperkt met behulp van but. 
Swnd-still beginsel: ''De waterkwaliteit mag niet significant verslet:hteren". 
Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus in beginsel niet worden opgevuld. Op grond van 
het stand-still beginsel kunnen aanvullendt eisen (boven op die welke vooJ1vloeien uit de 
emissieaanpak) noodzakelijk zijn. 

Bij de beoordeling van de stand der techniek (beste bestaande techniek (bbt) en beste uitvoer
bare techniek (but)) wordt vooral gekeken naar vergelijkbare bedrijven of de (internationale) 
bedrijfstak en naar de in CIW (Commissie Integraal Waterbeheer)-verband uitgevoerde 
bec.lrijfstak-/afvalwaterstudies. Volgens c.le Europese Stoffen-richtlijn (67/548/EEG) en 
Preparatenrichtlijn (1999/45/EEG) wordt informatieverstrekking vereist over stoffen en 
preparaten die er kunnen worden geloosd. De prioriteitstelling vanuit de Wvo vindt plaats op 
grond van het daadwerkelijk gebruik en de emissies van een stof naar het wate1milieu. Binnen 
het waterkwaliteitsbeleid geldt een landelijke Algemene Beoordelings Methodiek (ABM) voor 
stoffen en preparaten. De ABM deelt stoffen en preparaten op grond van hun waterbezwaarlijk
heid in categorieën in. De categorieën geven aan in welke mate de emissie naar water moet 
worden teruggedrongen. Op basis van de ABM geldt dat wanneer de vergunningaanvrager 
onvoldoende gegevens overlegd over de waterbezwaurlijkheid van stoffen en preparaten hij de 
zwaarste saneringsinspanning krijgt voorgeschreven (toepassen van bbt). In de vergunning 
zullen niet aan al de stoffen parameters (emissie-eisen) verbonden worden, maar door bepaalde 
som- of stuurpurameters te kiezen worden alle aangevraagde te lozen stoffen vergund. 

Doelmatige werking rwzi 

Bij vergunningverlening aan inrichtingen met een potentiële invloed op de werking van de 
communale rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) is eveneens toetsing aan het criterium 
doelmatige werking van de communale rwzi van de waterkwaliteitsbeheerder van belang. Het 
beg1ip doelmatige werking houdt in dat de goede werking van een rwz,i door de voorgenomen 
lozing niet verstoord mag worden. Hieronder moet niet slechts verstoring in technische zin 
maar tevens verstoring van een doelmatige exploitatie worden verstaan. Ook een doelmatige 
exploitatie in de zin van een optimale benutting van de beschikbare capaciteit wordt hiertoe 
gerekend. 

Bij verstoring van de doelmatige werking van de rwzi kan onder meer worden gedacht aan: 
aantasting van de zuiveringstechnische werken als gevolg van de lozing van agressieve 
stoffen; 
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verstoring van het biologische zuiveringsproces als gevolg van de afvalwaterlozing: 
onregelmatige of sterk verdunde lozingen: 
6énzijdig gel-uiver<l afvalwater; 

stoffen die stank of een andere vorm van overlast kunnen veroorzaken. 
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;::r Bezien van de vergunning 

Als de vergunning met het oog op de van toepassing zijnde bbt niet meer toereikend is, 
gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met 
betrekking tot de kwaliteit van het milieu, dient de vergunning ambtshalve te worden aangepast 
(besluit vierjaarlijks bezien van de lozingsvergunning (Stbl. 1993, nr. 81). 

Venwnnin!! voor beperkte duur. 

Op grond van de Europese richtlijn 76/464 mag, als een lozing van zwarte-lijststoffen 
plaatsvindt, de vergunning slechts voor beperkte duur worden verleend. Deze bepaling is 
op 15 september 2003 in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd door een ministerieel 
Beslui t van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM(" Regeling 
tijdelijke vergunning van zwartelijststoffen"). 

De ministeriele regeling bepaalt dat een Wvo-vergunning voor het lozen van zwarte-lijststoffen 
waarvoor grenswaarden zijn vastgesteld, geldt voor een maximale duur van 10 jaar. Het gaat 
hierbij om de 17 zwartelijststoffen, waaronder kwik, waarover in de zogenaamde dochtetTicht
lijnen emissiegrenswaarden zijn vastgelegd (EU-richtlijnen 82/ 176 en 84/ 156). De regeling 
vindt haar grondslag in artikel 2d, 4e lid en artikel 2a, 3e lid Wvo. In verband hiermee is de 
termijn op 10 jaar gesteld, gerekend vanaf het moment dat deze vergunning van kracht is 
geworden. 

Beoordeling van de lozing 

In de inrichting is sprake van lozing van huishoudelijk afvalwater en mogelijk licht veront
reinigd hemelwater op de riolering van de Stationsweg te Roodeschool (voor de lozingssituatie 
zie tekening 5003). Verontreinigd hemelwater kan ontstaan door lekkages op het verladings
terrein. De aanwezige verontreinigingen in het grindbed (dit is 60 m * 5 m zand-/bentonietbed 
onder de bo.lastbedden van de sporen gesitueerd oppervlakte) kunnen worden getransporteerd 
via een drainsysteem naar de olie/waterafscheider. 

De lozing van eventueel verontreinigd hemelwater is getoetst aan de algemene beleidspunten 
zoals verwoord in het "Beleid" paragraaf van deze beschikking. Concentraties van benzeen en 
ethylbenzeen (zwarte-lijststoffen) die gemeten zijn bij meerdere bemonsteringen, zijn te gering 
om de kwaliteit van het oppervlaktewater in gevaar te brengen. Deze stoffen zijn goed oplos
baar in water en kunnen door het transport in de riolering, binnen enkele honderd meters, 
grotendeels verdampen. De a.w.z.i van Uithuizermeeden waarin het rioolwater van 
Roodeschool wordt gezuiverd, kan voor de restlozing van de bovengenoemde biologisch 
afbreekbare stoffen, gezien worden als stand der techniek. 

Uit de aanvraag blijkt dat het bedrijf de lozingen en activiteiten zodanig beheerst, dat voldaan 
wordt aan de hoofdlijnen van ons beleid. De lozingen en activiteiten zullen dan ook niet leiden 
tot onaanvaardbare verontreinigingen van het oppervlaktewater en of schade aan de zuiverings
technische werken, mits het bedrijf zich houdt aan: 

de in de aanvraag beschreven wijze van lozing en uitvoering van activiteiten; 
de aan dit besluit verbonden voorschriften. 

Verder worden er op grond van de waterkwaliteitstoets geen nadere eisen gesteld aan de 
onderhavige lozing. 
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Afsluitende overwegingen 

Wij zijn van oordeel dat deze lozing niet leidt tot omianvaardbare verontreiniging van het 
oppervlaktewater en schade aan <le zui vertechnische werken. Tegen het verlenen van <lc 
gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren. 

BESLISSING 

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het reglement van het waterschap 
Noor<lerzijhest, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de 
vergunningaanvraag van Noordgastranspott B.V., en de daarbij overgelegde rapportage, 
tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij: 

I. aan Noordgastransport B.V., Emmaweg 64B, 9981 VC Uithuizen, vergunning ingevolge 
artikel 1, lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het 
lozen van huishoudelijk en bedrijfsafval water afkom~tig van Station$weg t.o. nr. l, 
9983 ST Roodeschool, kadastraal bekend gemeente Uithuizenneeden, sectie D, nummer 
3556, 3558 en 3569 (gedeeltelijk), op de riolering van de gemeente Uithuizermeeden; 

ll. in te trekken het besluit van 2 juli 1991, onder nummer 91/ 14.092/27/5 MC, waarbij 
door Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen aan Noordgastransport B.V. een 
lozingsvergunning is verleend voor het lozen van lichtverontreinigde hemelwater, 
afkomstig van het condensaatverlaadstation; 

IU. de geldigheidsduur van de vergunning genoemd onder I. eindigt 10 jaar na het van kracht 
worden van deze vergunning. 

IV. te bepalen dat de volgende bescheiden van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning: 
l. Vergunningaanvraag 
2. Bijlagen 1, 2, 3, 5, en 6. 

V. aan de vergunning, genoemd onder 1. de navolgende voorschriften te verbinden: 

ALGEMEEN 

l. Begripsomschrijvingen 
Vergunninghouder 

Ons Bestuur 

Bedlijfsafvalwater 

Noordgastransport B.V., Ernmawcg 64B, 
9981 VC Uithuizen; 
Dagelijks Bestuur van het waterschap 
Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen; 
niet huishoudelijk afvalwater vanuit de inrichting die op 
de gemeentelijke riolering worden geloosd. 

2. Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat van het op zijn naam staande 
lozingswerk geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden. 

3. Vergunninghouder dient een of meer pcr$onen uan te wijzen <lie in h~l bijzonder belast 
(is) zijn met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. 
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Vergunninghouder deelt binnen l maand na het van kracht worden van de vergunning 
ons bestuur mede naam (namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene(n) die 
door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wij1,igingen dienen onmiddellijk te worden 
gemeld. 

4.1 De in dele vergunning genoemde parameters dienen te worden geanalyseerd conform 
<.Ic mcthudcn waarnaar wordL verwezen in de bij deze vergunning behorende bijlage 1. 

4.2 Voor zover in bijlage l geen analysemethoden voor deze parameters zijn opgenomen of 
indien vergunninghouder een ander voorstel heeft met betrekking tot dele methoden, 
behoeven de toegepaste methoden de goedkeuring van ons bestuur. 

LOZINGSEISEN 

5. Het ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalwater mag 
uitsluitend bestaan uit: 
a. afvalwater v,m huishoudelijke aard afkomstig van de sanitaire voorzieningen van de 

inrichting; 
b. bedrijfsafval water, te weten: afvalwater dat via een drainage systeem een zuiverings

technische en een meetvoorziening passeert en in het riool van de Stationweg wordt 
geloosd. 

6.1 Het hemelwater afkomstig van de zogenaamde grindbakdrainage dient een bezinksel- e 
n vervolgens een olie-afscheider van voldoende capaciteit of goedgekeurd volgens 
NEN 7089 te passeren, alvorens het mag worden geloosd. 

6.2 De in lid 1 van dit voorschrift bedoelde afscheider dient zo vaak als voor de goede 
werking ervan noodzakelijk is, minimaal een keer per jaar, van bezonken en opdrijvend 
materiaal te worden ontdaan. 

6.3 De in lid 1 van dit voorschrift bedoelde voor2ieningen dienen te allen tijde te kunnen 
worden geïnspecteerd. 

7. Het te lozen afvalwater, bedoeld in voorschrift 5b dient, gemeten ter plaatse van het 
lozingspunt 2 (pomp en monstemameput, lozingstekening bijlage 2 van de aanvraag) in 
enig steekmonster aan de volgende eisen te voldoen: 

het gehalte aan minerale olie niet meer bedragen dan 15 mg/1. 
het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 60 mg/1. 

ONDERZOEK/MAATREGELEN/RAPPORTAGE 

8. Vergunninghouder dient insteekmonsters van het te lozen afvalwater één keer per 
kwanaal on<lerL.oek uit te voeren naar <le concentratie van de in voorschrift 7 vermelde 
parameters/stoffen. 

9. Vergunninghouder draagt er zorg voor dat steeds binnen een maand nadat de in 
voorschrift 7 bedoelde monsters lijn genomen, de analyseresultaten en de opgave van de 
hoeveelheid geloosd afvalwater aan ons bestuur worden verstrekt. 

10. Desgewenst kan de bemonstcrings- en rapportagefrequentie worden aangepast. Een 
voorstel hiettoe dient ter goedkeuring aan ons bestuur te worden overlegd. 
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CONTROLEVOORZIENlNG 

11.1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 5b dient te allen tijde te :kunnen 
worden bemonsterd. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte controleput te 
worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden. 

11.2. De in het vorige lid bedoelde controleput (c.q. voorliening) dienl zodanig te worden 
geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is. 

BEHEER EN ONDERHOUD 

12. De in deze vergunning en daarbij behorende aanvraag bedoelde lozingswerken, 
controlevoorzieningen en voorzieningen tot het terughouden van verontreinigingen, 
moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren c:n deskundig en 
met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtre nt van ons bestuur moeten door 
vergunninghoudster worden opgevolgd. 

MELDEN VAN WIJZIGINGEN 

13. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer door 
de ten behoeve van de vergunning verlening overgelegde beschrijvingen conect wordt 
weergegeven en/of niet langer voldoet aan in deze vergunning gegeven voorschritte11, 
moeten aan ons bestuur worden gemeld en behoeven de goedkeuring van ons bestuur. 

LOGBOEK (Bedrijfsregistratie) 

14.1 Vergunninghouder houdt een logboek bij, waarin in ieder geval de volgende gegevens 
staan vermeld: 

de data en de analyseresultaten van monsters die uit een c..:ontrolevoorz.iening(en) 
zijn genomen; 
eventuele bijzonderheden zoals incidenten en storingen welke invloed kunnen 
hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwali teit; 

14.2 Vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaren en zo nodig langer op 
aanwijzing van ons bestuur. 

14.3 Vergunninghouder dient de daartoe bevoegde ambtenaren van het waterschap te allen 
tijde inzage in het logboek te geven 

CALA l\lUTEITEN 

15. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de 
voorschriften, welke bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting 
niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghouder terstond maatregelen te treffen , 
ten einde een nadelige invloed op het functioneren van zuiveringstechnische werken en 
op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken. 
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Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghouder 
onmiddellijk het Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, de sector W &W 
(telefoon 050 - 304 8300) in kennis te stellen. 
Indien ons bestuur dit nodig acht dient binnen een door hem te stellen termijn een 
schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding vun: 

de oorzaak van het voorgevallene; 
de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene: 
de genomen maatregelen na het voorgevallene; 
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de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater; 
de ter zake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

RECHTSOPVOLGING 

Van overdracht door vergunninghouder van het bedrijf of het werk aan een "rechtsopvolger" 
onder algt:mene of bijzondere titel dient:n vergunninghouder en "rechtsopvolger", binnen 
14 dagen na overdracht, mededeling te doen aan ons bestuur. 

VI. Vergunninghouder erop te wijzen, dat deze ve rgunning van kracht wordt met ingang van 
de dag na de dag waarop de beroepstermijn anoopt. Indien gedurende de beroepstermijn 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. 

VU. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan: 
1. Noordgastransport B.V., Emrnaweg 64B, 9981 VC, Uithuizen; 
2. Het college van burgemeester en wethouders van de. gemeente Eemsmond, 

Postbus 11, 9980 AA Uithuizen; 
3 . RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad ; 
4. Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen; 
5. Ministerie van Economische Zaken, t.a.v. de heer n0.2.e Postbus 2010 1, 

2500 EC Den Haag. 

Namens het Dagelijks Bestuur van 
het waterschap Noorderzijl vest: 
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Bijlage l 

Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wel 
parameters te worden bepaald volgens de hieronder voor e lk van die stoffen dan wel parameters 
genoemde analysemethoden [de NEN-normen zijn afkomstig van het Nederlandse Normalisatie 
Instituut, NNI]. 

Omschri i vin_g Analysemethode 

Minerale olie NEN-EN-ISO 9377-2 (2000) / NEN 6675 ( 1989) 
Onopgeloste bestanddelen (in dro,gc stot) NEN-EN 12880 (2001 ) / NEM 6621 (1988) 

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht 6 weken nadat de wijziging 
door ons bestuur ter kennis van de vergunninghoudster is gebracht. 
Indien vergunninghoudster het wenselij k acht een andere dan de hierboven genoemde 
analysemethode te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van 
de analysemethode niet significant afwijkt vän ue hierboven genoemde methode, kan bij het 
waterschap Noorderzijlvest een verzoek worden ingediend voor het volgen van een andere 
methode. Het volgen van een andere methode is toegestaan vanaf het moment waarop ons 
bestuur aan vergunninghoudster heeft laten weten dat hij met het volgen van een andere 
methode kan instemmen. 
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1 / 
Bezwaarschrift tegen vergunningaamTaag rr:;:i van NoordgaslTansport BV 

"'------· 
Hierbij ontvangt u een kopie van het schrijven van de hee ~0.2. uit Roodeschool d.d. 27 juni 
2005. ingekomen op 29 juni 2005, inzake de procedure voor e revisievergunning Wet 
milieubeheer ten behoeve van Noordgastransport BV te Uithuizen (locatie Emmapolder en 
Roodeschool). Op 30 juni 2005 heb ik u reeds per fax een ~fschrift van deze brief doen toekomen. 
Voor de volledigheid van de procedure ontvangt u alsnog een kopie per brief. 

Ik vertrouw erop u hiennee voldoende te hebben geïnfonneerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
na,ns-dezeff, 
., , f • 

10.2.e 

~ Website: www.provinciegroningen.nl • E-mail: info@provinciegroningen.nl 
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EJEP UI\A/5020638 

Datum 

1 7 AUG 2005 
Ke,imerk 

E/EP/UM/502063 8 
Onderwerp 

Milieuvergunning 

Ministerie van Economische Zaken 

Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/Condensaatverlaadstation Roodeschool 

Beschikking 

Besluit van de Minister van Economische Zaken 

1. Onderwerp aan-vraag 
Op 04-01-2005 is een aanvraag ontvangen van Noordgastransport B.V., te Uithuizen, om 
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking 
hebben van de inrichting bestaande uit de Gasbehandelingsinstaltatie Emmapolder en het 
bijbehorende Condensaatverlaadstation Roodeschool. 

De locaties Emmapolder en Roodeschool zijn met elkaar verbonden via een ondergrondse 
condensaattransportleiding, die deel uitmaakt van de inrichting. 
De inrichting is in zijn geheel gelegen in de gemeente Eemsmond. 

De locatie Emmapolder (gasbehandelingsinstallatie) is gelegen op de percelen kadastraal 
ingedeeld, gemeente Uithuizen, Sectie F, nummer 4 1 (locatie Emmaweg) en nummer 54 
(toegangsweg); 

De locatie Roodeschool (condensaatverlaadstation) is gelegen op de percelen kadastraal 
ingedeeld, gemeente Uithuizenneeden, Sectie D, nummers 3556 (locatie Roodeschool), 
3558 en 3569 gedeeltelijk (emplacement). 

Voor het veranderen en in werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 8 .1. 
eerste lid, onder ben c, van de Wet milieubeheer, juncto het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer, vergunning vereist. 
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De activüeiten zijn vergunningplichtig (in hoofdzaak) op basis van categorie 2.6, b van 
Bijlage I van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer: 
[aardgasbehandelingsinstallaties en gasverzamelmrichtingen, met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van 10.106 mJ per dag (bij 1 bar en 273° K) of meer]. 

Onder verwijzing naar artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is bepaald, dat de 
aanvraag betrekking heeft op het veranderen en în werking hebben van de gehele 
inrichting waarmee de verandering samenhangt. 
Ingevolge artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervallen eerder verleende 

vergunningen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt. 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen hebben eerder, op 8 augustus 1990, een 

oprichtingsvt:rgunning op grond van de Hinderwet (nu Wet milieubeheer) verleend 
(Provincie Groningen, nr. 14.252, MC). 
Een verbeterde versie is verzonden op t 9 november 1990 (nr. 90/20.286/43, MC). 

Voor een overzicht van voor de locaties tot op heden verleende vergunningen ven.vijs ik 
naar hoofdstuk 2 van de vergunningaanvraag. 

Aanleiding voor het aanvragen van een nieuwe, de gehele inrichting omvallende 
vergunning, is de in de Wet milieubeheer opgenomen verplichting tot periodieke 
actualisering en de in dat kader, door de provincie Groningen in 1999 uitgevoerde 

actualiseringstoets. 

Als gevolg van het in werking treden van de Mijnbouwwet (op 1 januari 2003) is de 
bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer 
voor de inrichting van Noordgasrransport B.V. gewijzigd. 

De inrichting van Noordgastransport B.V. is, op grond van de in het Mijnbouwbesluit 

vastgelegde definities (zie artikel 2, lid 1, onder d, een g) een "mijnbouwwerk". 

Op grond van artikel 8.2, derde lid, van de Wet milieubeheer is de Minister van 
Economische Zaken het bevoegde gezag ter zake van de milieuvergunning voor 
miJnbouwwerken die inrichtingen krachtens de Wet milieubeheer ziJn. 

2. Samenhang met :inclere procedures 
Naast verandering van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer is voor de 
locatie Roodeschool een herziening van de vergunning op grond van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater (WVO) aan de orde. 
De vergunningaanvraag inzake de WVO zal separaat worden behandeld door het 

Waterschap Noorderzijlvest, maar de vergunningprocedures worden parallel doorlopen en 
gecoördineerd door Provincie Groningen. 
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3. Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer 
Met betrekking tot deze aam-raag is de procedure gevolgd zoals die aangegeven in 
afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in hoofdstuk 13 van de Wet 

milieubeheer (Wm). 

Ingevolge artikel 8.7 Wet milieubeheer juncto artikel 7.3 van het [nrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer is een exemplaar van de aanvraag alsmede een 

exemplaar van het ontwerpbesluit om advies gezonden aan: 
De Inspecteur, bedoe1d in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe (VROM Inspectie Noord) ; 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: 
De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de mijnen) 

Waterschap Noorderzijlvest. 
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na aanvang van de 
terinzagelegging van het ontwerpbesluit ter zake van dit ontwerpbesluit te adviseren 
(art.3:23, lid 1, Awb). 

Het ontwerpbesluit is, in overeenstemming met artikel 3:2\Awb en artikel 13.4 Wm 
tezamen met de aanvraag ter inzage gelegd van 03-06-2005 t/m 01-07-2005; daarvan is 

kennis gegeven door een publicatie in De Ommelander Courant en de Nederlandse 
Staatscourant van 02-06-2005 (art"3:30, eerste lid, art.3:19 Awb). 

Overeenkomstig artikel 3:21, lid 1, sub b van de Awb is een verslag van het. vooroverleg 
opgesteld. Dit verslag is met de. aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. 

Op 15-06-2005 is een inspraakavond gehouden in Hotel 't Gemeentehuis. 

Voor inspraakreacties/bedenkingen zie hoofdstuk 8. 
Een verslag is met de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. 

Aan de bewoners/gebruikers van <.Ie in de directe omgeving van de hier betreffende 
inrichting gelegen panden is een kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp
besluit gezonden (art. 13.4, sub b Wm). 

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 
Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aan de 
ontwerpbeschikking te verbinden voorschriften. 
Dit advies is integraal in de onderhavige ontwerpbeschikking verwerkt. 
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S. Gronden van de beslissing 
5.1 Beoordeling van de aanvraag 
De aan vraag is beoordee Id aan de hand van de artikelen 8. 8 tot en met 8. l 0 van de Wet 
milieubeheer (Wm). In eerste instantie worden daarbij op grond van art ikel 8 .8, lid 1, van 

de Wet milieubeheer de volgende aspecten betrokken: 
a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen 

kan veroorzaken; 

b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken; 
c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting za l zijn of is 

gelegen, redelijkerwiJS te verwachten ontwikkelingen die van belang z ijn met het 
oog op de bescherming van het milieu; 

d. de voor het einde van de in artikel 3:24 van de Algemene wet bestuursrecht 
bedoelde termijn overeenkomstig de artikelen 3:23, 3 :24 en 3:25 van die wet 
ingebrachte adviezen en bedenkingen en de overeenkomstig artikel 8.3 1 
ingebrachte adviezen; 

e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor 
het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel 

mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen. 

Op grond van artikel 8 .8, lid 2, van de Wet milieubeheer moet bij de beoordeling van 
deze aanvraag rekening worden gehouden met: 

f. het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) op basis van artikel 10.14 Wm; 

g. de richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden. 

Op grond van artikel 8 .8, lid 3, van de Wet milieubeheer moet bij de beoordeling van 
deze aanvraag in ieder geval de volgende punten in acht worden genomen: 
h. de grenswaarden die op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of 

die voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwa]iteitseiscn). 

Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat: 
1. bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met 

betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wet milieubehetr, 
dan wel bij of krachtens de in arnkel l).l, tweede lid, genoemde wetten. 

De voorgaande punten worden in het navolgende be.handeld. Wanneer de beoordeling en 
toets ing van de aanvraag aan de ge noemde punten geen aanleiding geeft tot het maken 
van opmerkingen, wordt hier verder niet op ingegaan. 

Van belang bij de beoordeling is dat het bij deze vergunningverlening gaat om een Wm
rev1sievergunning met als onderliggende vigerende milieuvergunning een opricbtings
vergunning Hinderwet (nu Wet milieubeheer) van 8 augustus 1990 voor de gas- en 
condensaatbehandelingsinstallatie te Uithuizen en het condensaatverlaadstation te 
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Roodeschool (Provmcie Groningen, nr. 14.252,MC). Een verbeterde versie is verzonden 
op 19 november 1990 Nr. 90/20.286/43, MC. 
[n deze milieuvergunning is aan de inrichting een zekere milieugeb1uiksruimte 

toegekend, die betrokken dient te worden bij de hierna volgende afwegingen op grond 
van het ALARA-beginsel uit artikel 8.11, lid 3, Wm en de beoordeling van de Stand der 
Techniek in een ree.ds bestaande inrichting die sinds 1975 in werking is. 

5.2 Natuurbeschenningswet, Habitat- en Vogelrichtlijn, PKB-Waddenzee, Flora- en 
faunawet 

uiten reikwijdte 

5 



E/EPIUMi5020638 
Ministerie van Economische Zaken 

uiten reikwijdte 

6. Gevolgen voor het milieu 
6.1 Algemeen 
De vergunningaanvraag heeft betrekking op een reeds jaren bestaande inrichting. 

De inrichting omvat twee locaties (Emmapolder, respectievelijk Roodeschool), en een 

transportleiding. De activiteiten op beide voornoemde locaties blijven in hoofdzaak 
onveranderd voortbestaan. 
De locatie Emrnapolder is via een ondergrondse condensaat-transportleiding verbonden 
met de locatie Roodeschool. Deze transportleiding is daarom onderdeel van de inrichting. 

Aan de onderhavige vergunning zijn terzake van deze pijpleiding geen voorschriften 
verbonden, omdat eisen ten aanzien van deze pijple.iding in het Mijnbouwbesluit 
(artikel 93) en de Mijnbouwregeling (Hoofdstuk 10) zijn opgenomen. 

6 .2 Bodem 
Op de locatie Emma polder zijn in het verleden een aantal bodemverontreinigingen 
aangetroffen en gesaneerd (zie bij lage I 0 van de aanvraag). Voor een aangetroffen 
bodemverontreiniging (bij de emergency pit) loopt momenteel nog een bodemsanering. 

De beoordeling van de getroffen bodembeschennende voorzieningen en maatregelen ter 
voorkoming en bepe rking van bodem- grondwaterverontreiniging op de locaties Emma
polder en Roodeschool is gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
2001 (NRB). 
Het emissie- en immissierisico is bepaald met behulp van de Bodemrisico checklist 

(BRCL). 
In een upart bodemrisicodocument (rapportnummer 3312004) zijn de risico's voor de 
bodem geïnventariseerd Dit rapport is als bijlagt: 12 opgenomen in cle aanvraag. 

Uit het rapport blijkt dat de bodembeschennende voorzieningen en maatregelen in een 
aantal gevallen leiden tot een bodem risicocategorie C (ex.tra voorziening/maatregelen 

noodzakelijk). 
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Het is noodzakelijk om aanvullende maatregelen te nemen om te komen tot bodemrisico 

categorie A (venvaarloosbaar risico). 
In de aanvraag z ijn maatregelen beschreven die erop gericht zijn om dit te realiseren. 
In een voorschrift is vastgelegd dat de maatregelen binnen 18 maanden na het van kracht 
worden van deze vergunning moe ten zijn uitgevoerd. 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), gaat er van uit dat (zelfs) de 
maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit 
volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. 

Om die reden blijft bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht 
op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen en beperkt zich tot 
het vastleggen van de huidige bodemkwaliteit om aantasting van de bodemkwaliteit aan 

te kunnen tonen. 
Indien aldus een onverhoopte bodembelasting wordt geconstateerd (buiten de reeds 
bekende bodemverontreiniging zoals b eschreven in hoofdstuk 16 van de aanvraag) kan 
het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker. 

6.3 Geluid 

Voor zowel de locatie Emmapolder als voor de locatie Roodeschool geldt dat er een 
geluidszone is vastgesteld (geluidsgezoneerd industrieterrein). 
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat voor beide voornoemde locaties geldt dat de 
50 dB(A)-etmaalwaarde-contour in zijn geheel binnen de 50 dB(A)-zonegrens valt. 

- Locatie Emmapolder: 
De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van 
de meest nabijgelegen woning aan de Emmaweg45 dB(A) en ligt daarmee onder de 
geldende grenswaarde. 

Aanvullende geluidbeperkende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht. 

- Locatie Roodeschool: 
De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van 
de meest nabijgelegen woningen 48 dB(A) en ligt daannee onder de geldende grens
waarde. De maximale geluidniveaus ter plaatse van enkele van deze woningen z ijn 
bepaald en bedragen ten hoogste 72 dB(A). Dit niveau treedt alléén op in de dagperiode. 
Aan de geldende voorkeursgrenswaarde van 70 dB(A) wordt hiennee niet voldaan, maar 
de waarde blijft binnen de maximaal te vergunnen waarde van 75 dB(A). 

Het maximale geluidsniveau wordt veroorzaakt door het remmen van de locomotief. 

Het is niet mogelijk om het piekbronvermogen van het remmen van de locomotief temg 
te brengen. Verder verlagen van de rangeersnelheid is geen optie, aangezien het rangeren 
reeds bij lage snelheid geschiedt. 
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Het afschermen van deze geluidsbron, door het aanbrengen van geluidsschermen rond de 

locatie Roodeschool, is redelijkerwijs niet te verlangen. 
De situatie rond beide locaties wordt milieuhygiënisch aanvaardbaar geacht, de gevraagde 

activiteiten passen in de geluidszones en er wordt voldaan aan het ALARA-principe. 

6.4 Energiebesparing 

Noordgastransport B.V. (NGT) behandelt gas, afkomstig van verschillende offshore gas
producenten. dat via de NGT-leiding op de locatie Emmapolder binnenkomt. 
NGT is geen deelnemer van het Convenant "Cntentieverklaring wtvoering milieubeleid 
olie- en gaswinningsindustrie" en heeft ook niet de Meerjaren-afspraak (MJ A) over 
verbetering van de energie-efficiency ondertekend. 

Echter, NGT geeft aan dat zij, conform de richtlijnen die zijn opgenomen in hun beleids
verklaring, streeft naar een zo hoog mogelijke energie-efficiency van het gehele bedrij fs

proces. 

De circulaire "Energie in de milieuvergunning" (oktober 1999) noemt als ondergrens 
voor relevantie van energieverbruik voor een inrichting een energieverbruik van van 

25.000 m3 aardgas per jaar. 
Noordgastransport B.V. heeft een jaarverbruik van aardgas van ca. 11 x 1 Oó m3 per jaar. 
Daarom heeft Tebodin B.V. in 2003 in opdracht van NGT een e nergiebesparings
onderzoek uitgevoerd: "Energiestudie Noordgastransport B.V.", waarbij besparingsopties 

in l>eeld zijn gebracht. 

De belangrijkste besparingsopties zijn gericht op het nuttig gebruik van off gas, enerzijds 
door het voorkomen van affakkelen, anderzijds door het op alternatieve wijze verwerken 
van afvalwater waardoor offgas niet langer als stookgas van de incinerator voor het 
"verbranden van afvalwater" ingezet hoeft te worden. 

De beschikbare hoeveelheid en kwaliteit van het offgas wordt bepaald door het proces en 
de grondstofsamenstelling. 

In de vergunningaanvraag is in een "beslisboom" aangegeven dat onderzoek wordt 
gedaan naar de mogelijkheden van nuttig gebruik van offgas (terugvoeren naar het 

productiegas na recompressie of gebruiken als stookgas in de aanwezige gasmotoren of 
ten behoeve van de opwekking van elektriciteit). Afhankelijk van de bevindingen zal tot 
de inzet van off gas als stookgas of tot re-compressie van off gas worden overgegaan. 

Uit de aanvraag blijkt dat nu een grote hoeveelheid off gas (ca. 2.000.000 m3 per jaar) 
wordt afgefakkeld. 

Op grond van artikel 38, lid 1, van het Mijnbouwbesluit, is het verboden om aardgas af te 

blazen of af te fakkel en in de open lucht dan wel andere verontreinigende s toffen uit te 

stoten. 
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Op grond van artikel 38, lid 2, van het M1jnbouwbeslutt, geldt het eerste lid niet indien 
het atb lazen of affakkelen van aardgas dan wel de uitstoot van andere verontreinigende 
stoffen onvermijdelijk i:s voor t:t:n normu.li:: bt:drijf:svornng in ht:l mijnbouwwt:rk. 
In dat geval worden alle maatregelen getroffen om schade tengevolge van het afblazen of 
affakkelen van aardgas dan wel de uitstoot van andere verontreinigende stoffen zoveel 
mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. 

Naar mijn oordeel is het affakkelen van grote hoeveelheden offgas niet als onvermijdelijk 

voor een normale bedrijfsvoering in het rnijnbouwwerk aan te merken. 

Offgas kan bijvoorbeeld, naast eventueel gebruik als stookgas voor de propaan

compressoren, via re-compressie in de gasstroom worden teruggevoerd of nuttig worden 
gebruikt voor de opwekking van elektriciteit met behulp van een door een gasmotor 
gedreven generator. 
Het installeren van een offgascompressor of generator betekent dat naast een aanzienlijke 

energiebesparing ook een significante reductie van emissies bereikt wordt. 

In de vergunningaanvraag en de "Energiestudie Noordgastransport B.V." wordt verwezen 

naar bestaande richtlijnen (circulaire Energie in de milieuvergunning) ten aanzien van het 
doorvoeren van verbeteringen en daarbij toe te passen berekeningsmethode betreffende 
benodigde investeringen (NCW - nc:tto contante waarde) en als beslissingscriterium te 

hanteren terugverdientijd (vijf jaar). 
Gegeven het feit dat het bij affakkelen gaat om een activiteit waarvoor op grond van het 

Mijnbouwbesluit een verbod geldt, acht ik de aangehaalde richtlijn en het element 
"terugverdientijd" niet maatgevend en in principe niet relevant. 

Voor de offgascompressor wordt in de energiestudie geen terugverdientijd berekend, 
maar voor de generator blijkt de terugverdientijd 8 jaar te zijn, op basis van een NCW 
met 10% rente en zonder rekening te houden met eventuele subsidies. 
Rekening houdend met de aard van het bedrijf ( continuïteit, levensverwachting) z:al een 
dergelijke maatregel de continuïteit van het bedrijf dus niet in gevaar b rengen. 
Het voorschrijven van maatregelen ter reductie van het affakkelen van off gas acht ik dan 
ook alleszins gerechtvaardigd. 
Affakkelen van pilot,- purgegas en incidenteel vrijkomende gassen tijdens onderhoud, 
behoort wel tot de normale bedrijfsvoering. 

Uit de aanvraag b lijkt dat ook veel off gas (max. 1. 140.000 m3 per jaar) wordt gebruikt 
voor het " verbranden van afvalwater". 

Hiermee wordt bedoeld het verbranden van de brandbare bestanddelen koolwaterstof, 
glycol en methanol in het af val water. waarbij het water wordt verdampt. 
Voor het verbranden van deze hoofdzakelijk uit water bestoande afvalstroom was in 2003 
circa 650.000 m3 aardgas nodig, waardoor circa 1300 kg NOx, 200 kg CO en 900.000 kg 
C02 naar de lucht werd geïmiteerd. (Hierb ij is de hoeveelheid NO, en CO gebaseerd op 
het gasverbmik en niet op metingen). 
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Het "verbranden van afvalwater" 1s mede daarom naar m1jn oordeel niet in 
overeenstemming met de Stand der Techniek. 

Voor het reimgen van 5000 m3 water per jaar (gemiddeld 14 m3/dag) met koolwater

stoffen, glycol en methanol zijn commerciële technieken op de markt beschikbaar, maar 
ook externe verwerking ( of een combinatie van intern en externe verwerking) acht ik 
reëel. 

Navraag bij het waterschap Noorderzijlvest leerde mij bij voorbeeld dat het afvalwater 
Londer probleem in de: RWZI van Garmerwolde verwerkt kan worden. De kosten 

bedragen € 56 per vervuilings-eenheid ( exclusief transport). (NB. Zie hoofdsruk 9) 

lndicn voor de berekening van de vervuilingseenheid (v.e) wordt uitgegaan van : 
koolwaterstoffen = 4 gCZV/g 
glycol = 1,29 gCZV/g (CH20H)2 
methanol = 1,5 gCZV/g (CH30H) 

De o pgegeven concentratie-ranges: 

koolwaterstoffen = 5 - 13 mg/1 ➔ 20 - 50 mg CZV/1 
glyeol = 140 - 38.000 g/m3 ➔ 180- 49.000 (gem. 25.000) mgCZV/1 
methanol = 37.000- 150.000 g/m3 ➔ 60.000 - 225.000 (gem.140.000) mgCZV/1 

en de formule: 

v.e. = O.t (CZV + 4,57x N-KiJ = 5000:c (165.000/ = 17.000 u (gem.) 

1000.1: 49.6 JOOOx 49.6 

In deze formule wordt verstaan 011der: 

Q: het aantal m' afgevoerd ufvalwaler per jaar; 

CZV· 

N-Kj : 

het chemisch zuurstofverbruik in mgll; 

de som vcm um111oniu111slik.stof en argattfo·ch ge/Jonden :;·tikstof in mgl!. 

Kostenindicatie voor afvoer naar een RWZI bedragen op basis van bovenstaande 
aannames op jaarbasis circa€ 0.9 * l 06 

( exclusief transport Emmopolder-Garmcrwolde, 

ca. 40 km). 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de concentraties methanol en glycol in het water 
erg hoog zijn. Uit de aanvraag blijkt dat het water gemiddeld voor circa 50% uit hemel
water bestaat. Een methanolgc:halte van 150 kg/nl betekent dus dat productiewater vóór 

het mengen met het regenwater voor ca 30% (300 kg/m3
) uit methanol bestaat. Het EZ 

beleid voor injectie van productiewater in de diepe ondergrond verbiedt de injectie van 
productiewater met meer d an 4% methanol, omdat in die gevallen het terugwinnen van 
methanol economisch verantwoord wordt geacht. 
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Hoewel het energieverbruik samenhangend met het "verbranden van afvalwater" hoog is 

geeft NGT aan, dat het stopzetten van het "verbranden van afvalwater" alléén tot energie
besparing leidt als het hiervoor niet meer benodigde gas nuttig gebruikt kan worden, er 

moet dus een alternatief zijn voor het affakkelen. 

Zoals eerder aangegeven acht ik recompressie en/of nuttig gebruik van off gas, in het licht 

van artikel 38 van het Mijnbouwbesluit, een wenselijke, realistische en haalbare optie 
voor zowel energie-besparing als voor emissie-reductie. 

De hoeveelheid extra off gas die beschikbaar komt (max. 1.140.000 m3
) door het stoppen 

van het "verbranden van water" zal de terugverdientijd van deze maatregelen verder 
verbeteren. 

Het vnjkomen van offgas is inherent aan het proces, de hoeveelheid en kwaliteit van het 

offgas wordt bepaald door het proces en de grondstofsamenstelling. De hoeveelheid 

off gas z;al daarmee eveneens fluctueren en daar :zal bij de te nemen maatregel rekening 

mee moeten worden gehouden. 

Het affakkelen van pilot,- purgegas en incidenteel vrijkomende gassen tijdens onderhoud, 

blijft toegestaan. Deze stroom af te fakkelen gas bestaat uit een productie onafhankelijk 
deel (pilot en purge rates zijn constant) en een productie afhankelijk deel. Voor het 

productie afhankelijk deel is vooral de condensaatproductie van belang en in mindere 
mate de gasproductie. 

Ik heb daarom een voorschrift opgenomen dat hiermee rekening houdt. 

Op grond van het voorgaande zijn aan de vergunning doel voorschriften verbonden gericht 

op het op zo kort mogelijk, maar redelijke, termijn realiseren van het: 

- significant verminderen van het affakkelen van off gas; 
- significant verbeteren van de energie efficiency door het beëindigen van het 

"verbranden van afvalwater", 

6.5 Lucht 

De emissies naar de lucht op de locatie Emmapolder hangen voor grootste deel samen 

met verbrandingsgassen van gasmotoren, gasfornuizen, incinerator en fakkel. 

Voor de gasmotoren is artikel 7 .1 onder a, sub l O van het Besluit emissie-eisen stook

installaties milieubeheer B (BEES) van toepassing: 

De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een zuigermotor mag, teruggerekend 

op ISO-luchtcondities en betrokken op de warmte-inhoud van de toegevoerde brandstof, 
niet meer bedragen dan, indien het aandeel van gasvormige brandstoffen in de warmte

inhoud van de toegevoerde brandstoffen 50% of meer bedraagt en op of na 1 augustus 
I 990 vergunning is verleend, 270 g/GJ. 

Het bevoegd gezag kan een strengere eis stellen. Deze eis mag echter niet strenger zijn 
dan 100 g/GJ maal de rendementsfactor ( voorschrift 8B.3 onder h). Aangezien uit de 
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aanvrnag b lijkt dat de uitworp van stikstofoxiden van gasmotoren minder bedraagt dan 
10 g/GJ heb ik deze strengere eis als voorschrift opgenomen_ 

Voor wat betreft de meetverplichting voor de zuigermotoren gelden de BEES-B eisen 
rechtstreeks: 
De afzonderlijke meting wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na 
het van kracht worden van de emissie-eis verricht. Bij zuigermotoren moet de 
afzonderlijke meting elke drie jaar worden herhaald. Er wordt gemeten bij de hoogste 
belasting waarbij de zuigermotor continu kan worden bedreven. Voor de meting is de 
REGELrNG MEETMETHODEN EMISSIE-EISEN STOOKINSTALLATIES MILIEU
BEHEER B van toepassing. 

Voor de hete olie fornuizen staan geen eisen in BEES B. Voor het bepalen van Stand der 
Techniek voor deze fornuizen is derhalve gekeken naar vergelijkbare fornuizen, waarvoor 
in BEES Awel eisen worden gesteld. 

Artikel 13 .3 .a van BEES A luidt: "Een procesfornuis wordt zodanig gebruikt dat de 
uitworp van stikstofoxiden met het rookgas niet meer bedraagt dan, indien vergunning is 
verleend voor 15 september 1991, 350 mg/m3

• 

Bij brandervervanging en een thermisch vermogen <= 10 MW kan een strengere NOx-eis 
gesteld worden t/m 70 mg/m3 bij warmteoverdracht via water, stoom ofthe,mischc o lie. 
(art. 27.3 .d). 
Uit de aanvraag blijkt dat de fornuizen voldoen aan een norm van 250 mg/m3 (betrokken op 
de onderste verbrandingswaarde). Ik heb deze norm van 250 mg/m3 als voorschrift 
opgenomen, na brandervervanging geldt echter de strengere eis van 70 mg/ mJ. 
Uit de aanvraag blijkt dat de emissie ten minste elke twee j aar wordt gemeten. 
Als voorschrift heb ik opgenomen dat het halen van de emissie-eis door een meting 
conform de Regeling meetmethoden BEES-A aangetoond moet zijn en herhaald moet 
worden na brander-vervanging(: aanscherping van de eis). 

Op de incinerator en de fakkel is onder het aspect energiebesparing (6.4) reeds ingegaan. 
Voor de diffuse emissies is de NeR bijzondere regeling 3.3 Ell van toepassing (instal
laties ten behoeve van de aardgas en aardoliewinning). Uit de aanvraag blijkt dat lek
verliezen niet op basis van deze bijzondere regel, maar op basis van de "Handreiking 
lekverliezen" (uitgave rPO) worden bepaald. Aangezien er grote gelijkenis tussen beide 
methodm bestaat, acht ik dit aanvaardbaar (zelfde beschermingsniveau). 

Uit de aanvraag blijkt dat startgas wordt gebruikt voor het starten van de gasmotoren, 
waarbij per start ca. 40m3 gas vrij komt. Dit is, gegeven het relatief beperkte aantal stans 
(wekelijks) en het feit dat het gas naar de fakkel kan worden afgevoerd, niet in strijd met 
de NeR bijzondere regeling 3.3 Ell. 

De emissies naar de lucht op de locatie Roodeschool hangen voor grootste deel samen 
met verbrandingsgassen van de gasmotor. 
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Deze gasmotor wordt geplaatst om de bij de verlading van condensaat vrijkomende 
dumpen te verbranden en om te zetten in elektrische energie. Deze milieumaatregel is 
genomen omdat bij de verlading dampen vrijkwamen met een hoog benzeengehalte. 

Benzeen is een stof waarvoor ingevolge de NeR een minimalisatie-verplichting geldt. 
Voor deze gasmotor is art. 7.1, onder a, sub 2°, van BEES B rechtstreeks van toepassing: 
"De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een zuigermotor mag, teruggerekend 
op ISO-luchtcondities en betrokken op de warmte-inhoud van de toegevoerde brandstof. 
niet meer bedragen dan, indien op of na 1 januari 1994 vergunning is verleend, 
140 g/GJ, vermenigvuldigd met eelUierrigsze van het mozorrendement ... 

De meetverplichting bestaat uit een afzonderlijke meting. Deze wordt zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen v ier weken na het in bedrijf nemen van de gasmotor, 
verricht. De a fzonderlijke meting wordt elke drie j aar herhaald. Er wordt gemeten bij <le 

hoogste belasting waarbij de zuigermotor continu kan worden bedreven. 

6.6 Afvalstoffen 
Uit de aanvraag b lijkt dat, behoudens afvalwater, op verantwoorde wijz.e wordt omgegaan 
met afvalstoffen. Op grond van artikel 10_38 van de Wet milieubeer is een afvalstoffen
registratie verplicht. 
Op het verbranden van afvalwater is onder het aspect energiebesparing (6.4) reeds 
ingegaan en is opgemerkt dat het verbranden van afvalwater naar mijn oordeel niet in 
overeenstemming is met de Stand der Techniek. 

6.7 (Exteme-)Veiligheid. 
Een van de gevolgen van de overgang van de bevoegdheid, van de Provincie Groningen 
naar het Ministerie van Economische Zaken, is dat een andere situatie op het gebied van 
verplichtingen in het kader van externe en interne veiligheid is ontstaan. 
NGT is of was niet verplicht tot het hebben van e.en Veiligheidsrapport in het kader van 
het BRZO '99. 
De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die zich in de installatie bevinden, overschrijden 
weliswaar de lage drempelwaarde uit het BRZO '99, maar niet de hoge drempelwaarde, 
waaruit de verplichting tot het opstellen van een Veiligheidsrapport voortvloeit. 

Het overschrijden van de lage drempelwaarde uit het BRZO '99 houdt in dat het bedrijf 
diende te beschikken over een beleid ter voorkoming van zware ongevallen, rekening 
houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico's van het bedrijf. 

Tevens was er de verplichting tot het opstellen van een Brandweerrapport in het kader 
van Artikel 13 Brandweerwet. 

Mijnbouwwerken zijn uitgesloten van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO '99). 
In plaats daarvan geldt de verplichting tot het hebben van een Veiligheids.- en ge:zond
heidsdocument (VG-document, paragraaf 3.2 van de Arbeidsomstandigheden- regeling). 

15 



E/EP/UM /5020638 
Minisierie van Economische Zaken 

Ook de verplichting tot het opstellen van een Brandweerrapport îs hierdoor komen te 

vervallen, in plaats daarvan geldt nu wel de verplichting tot het hebben van een brand
bestrijdingsplan. 

Omdat de locatie, als gevolg van het in werking treden van de M ijnbouwwet op 1 januari 
2003, een "mijnbouwwerk" is geworden (Mijnbouwbesluit artikel 2, lid 1, onder d, e en f) 
en er voor de verplichting tot het hebben van VG-documenten geen overgangsbepalingen 
zijn opgenomen, had per I januari 2003 een VG-document opgesteld moeten zijn. 

Aangezien dit een onmogelijk opgave zou zijn geweest voor het bedrij f, is met het bedrijf 
overeengekomen, dat het bestaande systeem vooralsnog gehandhaafd kan worden en dat 
bij de eerstvolgende vijfjaarlijkse revisie overgegaan zal worden op het systeem zoals is 
voorgeschreven in de Mijnbouwwet. 
Ik acht dit aanvaardbaar omdat de doelstellingen van beide rapportagesystemen vrijwel 
identiek ziJn en de verschillen vooral liggen in de uitwerkmg ervan. 
Het Arbeidsveiligheidsrapport (A VR) dateert van december 2001 en dekt de actuele 
situatie. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden, dat luidt: uiterlijk per 1 januari 
2007 wordt het Atbeidsveilîgheidsrapport vervangen door een YG-document. 
Tevens blijkt uit de aanvraag dat het bedrijf beschikt over een intern noodplan. A ls het 

bedrijf beschikt over deze twee documenten, kan de verplichting tot het hebben van een 
b randbestrijdingsplan eveneens voorlopig worden opgeschort. Een voorschrift is 
opgenomen, dat eist dat het Brandweerrapport in het kader van artikel 13 van de Brand
weerwet uiterlijk per 1 januari 2007 wordt vervangen door een brandbestrijdingsplan. 

De situatie bij NGT ten aanzien van het aspect ex.terne veiligheid is vastgelegd in 
hoofdstuk 17 van de aanvraag. In bijlage 15 bij de aanvraag zijn de plaatsgebonden 
risicocontouren van de kwantitatieve risico-analyse (QRA) gegeven. 
Uit de aanvraag concludeer ik dat een beperkt risico met effecten buiten de inrichting als 

gevolg van een gasontsnapping, gevolgd door brand, dan wel plasbrand aanwezig is: 
- Voor de locatie Emmapolder geldt dat dichtstbijzijnde woonhuizen o f bedrijven zich 

op meer dan 1000 meter afstand van de locatie bevinden. U it de QRA blijkt dat de 
effecten van brand ruim binnen deze afstand vallen en dat de 10·6 contour van de 
Plaatsgebonden Risicocontour nauwelij ks de terreingrens overschrijdt. Overigens is er 
nog geen uitsluitsel van het Ministerie van VROM over het toe te passen rekenmodel. 
Het valt niet te verwachten dat aanpassing van de QRA, ten gevolge van het rekenen 
met een ander model, zal leiden tot dermate grote afwijkingen in de uitkomsten van de 
analyse dat het Plaatsgebonden Risico ver buiten de terreingrens zou kunnen komen. 

- Voor de locatie Roodeschool is eveneens een QRA opgesteld. Hieruit blijkt dat de 10-c. 
contour buiten de terreingrens ligt. 

NB. Op J 0-03-2005 is van Noordgastransport B.V., per brief (ADW6136). een erratum 
ontvangen, met het verzoek om da t toe te voegen aan de vergunningaanvraag. 
Uit het erratum blijkt dat zowel de 10 -s -contour als de 10 ~-contour over een kwetsbaar 
object (woning) lopen. 
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Dit betekent dat de risico's van de inrichting, getoetst aan de nonnen van het Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen {BEVI), te hoog zijn. 

Hoewel dit besluit formeel niet van kracht is, heeft ook NGT de situatie getoetst aan het 
BEVI en heeft NGT in het voornoemde erratum aangegeven voornemens te zijn de 
laadslangen te vervangen door laadarmen, zodat binnen de in BEVI gestelde termijn aan 
de norm van <10·0 aan dichtstbijzijnde woningen zal worden voldaan. 

Aan de vergunning is een voorschrift verbonden waarbij bepaald wordt dat binnen 3 jaar 
na in werking tredding van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, dus uiterlijk op 7 
oktober 2007, het risiconiveau op de gevel van de woningen teruggebracht is tot 10·6 . 

7. Addendum bij de vergunningaanvraag 
Op 28-04-2005 heeft Noord gastransport B.V. (NG1) per brief (kenmerk ADM/6139) 
alsnog een addendum bij de vergunningaanvraag (Wm) ingediend met betrekking tot het 
onderwerp "Uitsluiting van CO2 en NO. emissiehandel". 
NGT geeft hierin aan dat het "opgestelde themisch vermogen" (28,6 MW) zoals vermeld 
in de vergunningaam..Taag (in hoofdstuk 15.1.2 op blad 52) noch bij normale noch bij 
maximale bedrijfsvoering geheel wordt aangewend. 
NGT geeft aan informatie te hebben ontvangen, d ie stelt, dat voor het vaststellen van 
opgestelde vermogens in het kader van het al dan niet deelnemen aan de handel in C02 

en/of NO, emissierechten, ingeval het opgestelde thermisch vennogen uit redundancy• 
oogpunt hoger is dan het werkelijk in bedrijf zijnde thermisch vermogen, uitgegaan mag 
worden van het totale thermische vennogen van de in bedrijf zijnde installaties benodigd 
voor een efficiënte bedrijfsvoering. Van belang is daarbij tevens, dat het praktisch en 
fysiek onmogelijk is om alle beschikbare thermische vermogens gelijktijdig in te zetten 
en toch een normaal proces te voeren. 

NGT stelt dat het gelijktijdig in gebruik nemen van alle vijf in plaats van de gebruikelijke 
twee of drie gasmotoren en twee fornuizen in plaats van één, voor het behandelingsproces 
betekent dat het onmogelijk wordt om een stabiel proces te voeren. 

NGT verzoekt het bevoegd gez.ag om, in geval door betrokken instanties wordt verzocht 
om informatie over opgestelde thermische vermogens te bevestigen dat redelijkerwijs kan 

worden uitgegaan van de tabel in hoofdstuk 15 .1.2. De optelsom van de daar genoemde 
vermogens bedraagt 15.58 MW (uitgaande van twee gasmotoren). Het eventueel nodig 
zijn van een derde gasmotor betekent 19.02 MW. 
Op grond van het voorgaande heb ik aan de vergunning een voorschrift verbonden 
waarbij een grens is gesteld aan het maximaal gelijktijdig in te zetten thermische 
vermogen, dit is gelimiteerd op 20 MW (zie voorschrift G.2). 

8. Adviezen/Bedenkingen met betrekking tot de ontwerpbeschikking 
Naar aanJeiding van de aan de adviseurs toegezonden ontwerpbeschikking zijn géén 
aclviezen uitgebracht. 

Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking en van de, op 
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15-06-2005 te Uithuizen. gehouden "informatieavondtînspraakavond" (zie verslag) zijn 
inspraakreacties/ b.::denkingen ontvangen van: 
- Noordgasrransporr fJ. V. (per brief, d.d . 19-06-2005, met kenmerk ADM/6143 ); 

. .e (per brief d.d. 27-06-2006). 

~uiten reikwijdte 
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uiten reikwijdte 

02. merkt op, dat hij tijdens de op 15 juni 2005 in Hotel ' t Gemeentehuis gehouden 
m ormatiebijeenkomst/gedachtenwisseling, gevraagd heeft naar de mogelijkheid om in de 
milieuvergunning een bepaling op te nemen dat de beladen wagons niet zo lang op het 
laadterrein mogen staan. 
Toegezegd is dit nader te onderzoeken, c.q. mee te nemen in de vergunningprocedure. 
Dit is in het verslag van de bijeenkomst ook juist weergegeven · 
0.2. zou dit punt nog willen aanscherpen door in de vergunning op te nemen: 

et maximaal aantal uren dat de wagons (vol en leeg) op het laadterrein mogen staan, 
bijv. 5 uur per etmaal. Dit mede gezien het feit dat NGT op geen enkele wijze, buiten 
de laaduren om, toezicht uitoefent op het laadterrein. Dat kan in deze tijd toch niet 
meer. 

b. Maximum aantal wagons dat tegelijk op het laadterrein aanwezig mag zijn. 
. . heeft bezwaar tegen het verlenen van de vergunning zoals die nu ter inzage ligt 
s aan de bovengenoemde punten invulling wordt gegeven, gaat niet alleen de veiligheid 

nog een stukje omhoog, maar wordt zijns inziens ook een stuk onrust van inwoners van 
Roodeschool weggenomen. 

9. Ovenvegingen ten aanzien van de ingediende bedenkingen 
Naar aanleiding van de ingediende bedenkingen merk ik het volgende op: 

Buiten reikwijdte 
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0.2.e : 
en aanzien van de door 0.2.e ingediende bedenkingen merk ik het volgende op: 

· De aanwezigheid van tan agons op het condensaatverlaadstation te Roodeschool 
wordt niet alleen bepaald door NGT zelf. maar is ook atbankelijk van de mogelijkheden 
van de vervoerder. De logistiek rond de (beperkte) capaciteit van de spoorlijn is daarbij 
van belang. 
- NGT heeft inmiddels contact opgenomen met de vervoerder (Railion) om te bezien of 
het moment van brengen en afhalen van de wagons zou kunnen worden aangepast; 
- Van NGT heb ik over de logistieke situatie desgevraagd nog de volgende achtergrond

informatie ontvangen: 
De losplaats van de tankwagol'ts met condensaat kan zowel Rotterdam Botlek als Gelee.,,_ 
zijn. De tankwagons worden, na ie zijn opgehaald in Roodeschool, naar Onnen (onder 
Groningen) gebracht. Dit gaat over een enkelspoor-traject tot by· Winsum. 
NB. Het passeren van tegemoetkomend treinverkeer kan alléén bij de daarvoor geschikte 
stations ,.,,_e, dubbelspoor. Na Winsum is tot Groningen Noord het spoor dubbel. Dciarna 
110/gt weer een traject, tot Groningen-Centraal, mei enkelspoor. Op het emplacement 
Groningen-Centraal moet rekening worde11 gehouden met de passage van andere treinen 
over een beperkt aantal sporen. waarna kan worden doorgereden naar het emplacement 
van Onnen. Dit alles vergt inpassing in een tijdscl1ema, dat rekening moet houden met de 
dienstregeling van passagierstreinen. beschikbare sporen, toegestane treinsnelheid, etc. 
Te Onnen worden de tankwagons gekoppeld met overige vrachtwagons (van elders). 
Deze treincombi11alies worden op vaste tijden naar vaste tusse11-bestemmirigen gereden. 
Voor de treincombinatie met de tan.kwagons is dat bijvoorbeeld Rotterdam-Kijjhoek. Ook 
dan moet worden gereden volgens gebruikelijke spoonveg regels. Bij de Kij.flwek wordt 
,Ie treincombinatie gesplitst, waarhij de tankwagons met bestemming Botlek met een 
andere loc naar de plaats van bestemming worden gebracht. Inmiddels zijn dan ± 24 
uur verstreken Na opstelling van de tankwagons vaor het lossen, het los proces zelf en het 
leeg klaarzetten, worden de tankwagons weer opgehaald en teruggebracht naar de 
Kijjhoek, in afwachting van. de geplande terugrit naar Onnen. Na aankomst te Onnen 
worden de tan/cwagons gekoppeld achte r de loc. die weer naar Roodeschool rijdt nm 
daar de wagons te wisselen (afleveren lege wagons, ophalen volle wagons). Dan zijn 
illmiddels nogmuals ± 24 uur verstreken. Tenslotte worden de tan.kwagons op 
Roodeschool geladen en, na een nacht overstaan., weer opgehaald om bovenstaande 
cyclus te herhalen. 
Gezien de te vervoeren hoeveelheden condensaat. wordt normaalgesproken in groepjes 
van JO wagons gereden. De hiervoor amschreven cyclus duurt drie dagen, zodat 
minimaal 3 groepjes van elk} 0 tm1kwagons beschikbaar moeten zijn. 
De iankwagons worden door de afnemer van het condensaat gehuurd, zodat niet 
makkelijk kan worden afgeweken van een eenmaal ingezet stramien. Ook de beschikbaar
heid van loc 's is een uitgeha/anceerd geheel van Rai/ion. de vervoerder_ 
De afnemer van het condensaat moet uiteraard ook tankcapaciteit beschikbaar hebben. 
Eeu verschuiving van het moment van wisselen val! de tankwagonsop Roodeschool 
betekent aanpassingen in liet hele hiervoor beschreven proces. Doordat in een 
spoo,verbinding een heel beperkte flexibiliteit zit en de loc-beschikbaarheid is afgestemd 
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np de behoefte, wordt 1111 uitgezocht of een dergelijke verschuiving kan worden 
gerealiseerd. Ook moet worden bezien of er geen sprake is van ongewenste neveneffecten. 
Een aantal schema ·s moeten in elkaar passen om een efficiënte afhandeling te kunnen 
garanderen. Een aanpassing, waarbij in het geheel geen wagons gedurende de nacht in 
Roodescl1onl blij'ven staan. hetekem een onzekerheid voor de beschikbaarheid van 
tankwagons voo1· belading met condensaat, hetgeen verstoring van de processen op de 
locatie Emmapulder zou kunnen opleveren. 
NGT geeft op grond hiervan aan dat aanpassen van het moment van wisselen van de 
tankwagons ( naar wisselen ná het laden) kans van slagen heeft, maar de optie van 
brengen en halen op één dag niet. 
- In eerste instantie wordt nu bezien of het mogelijk is om het moment van "aanvoer van 
lege wagons" en "afvoer van gevulde wagons te verschuiven" van de ochtend naar de 
middag. Dit zou betekenen dat gevulde wagons zich nog slechts gedurende korte tijd op 
de locatie bevinden. Wel zijn dan gedurende de nacht lege wagons op rle locatie 
aanwezig. 
- Het ligt niet in de reden om, gezien de logistiek rond het spoor, uit te gaan van de 
mogelijkheid om de lege wagons in de ochtend aan te voeren en die in de middag na het 
vullen weer af te halen. 
- Overigens moet worden opgemerkt dat de aanwezigheid van wagons (gevulde ofleeg) 
op zichzelf niet bepalend is voor de omvang van de risicocontour rond de locatie, die 
wordt bepaald door de verlaadactiviteit zelf. De enkele aanwezigheid van tankwagons, 
vol of leeg, draagt daaraan nog geen 10% bij. Dit heeft te maken met de kans/effect 
verhouding. T ijdens het beladen is de kans-factor groot wegens de combinatie van 
proceshandelingen en de faalkansen van het systeem inclusief tankwagons, terwijl buiten 
het beladingsproces om, alleen sprake is van een faalkans van de tankwagons op zich. 
Deze faalkans is zeer klein ten opzichte van de faalkansen voor het overige deel. 
- NGT heen, naar aanleiding van de inspraakreacties met betrekking tot "bewaking en 
toezicht", inmiddels toegezegd op de locatie Roodeschool camera's te zullen plaatsen. 
De gemeente Eemsmond. heeft al aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Omdat 
hiervoor kabels moeten worden gelegd, zal het moment van installatie afhankelijk zijn 
van het saneringsplan dat op dit moment voor de locatie wordt opgesteld. De aanleg z:il 
worden gecombineerd met de aanleg van het eerder vergund~ dampopvangsystc:em. 
- Het maximum aantal op de locatie Roodeschool toegestane/aanwezige wagons is reeds 
vastgelegd in de vergunningaanvraag (max. 16 wagons). NGT heeft aangegeven (zie ook 
hierboven), dat in de praktijk niet meer dan 10 wagons aanwezig zijn. Verlading vindt in 
normale situaties alleen plaats op werkdagen, slecht incidenteel zal dit een enkele keer 
ook op zaterdag moeten plaatsvinden. 

Op grond van het voorgaande acht ik het niet noodzakelijk om, ten aanzien van de door 
_ .e aangehaalde punten, :ian de vergunning aanvullende voorschriften te verbinden. 
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10. Financiële zekerheid 
Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer, op grond van artikel 8. 1 S van de Wet 

milieubeheer, i:s op I mei 200:3 in werking getreden. 
Het besluit geeft het bevoegd gezag, onder in het besluit vastgelegde omstandigheden, de 
verplichting of de mogelijkheid om in de Wm-vergunning het stellen van financiële 
zekerheid door het bedrijf op te nemen. 
Met behulp van de "Handreiking Besluit financiële zekerheid milieubeheer" (uitgave van 
VROM) kan worden bepaald in welke s ih1aties het stellen van financiële zekerheid 

gerechtvaardigd is. 
De handreiking geeft aan dat het Besluit financiële zekerheid twee vormen onderscheidt, 
namelijk: 
1. Voor het nakomen van vergunningsverplichtingen met betrekking tot afvalstoffen 
2. Ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem 
Gezien het handelen van NGT na constateren van eerdere bodemverontreinigingen zie ik 
echter geen noodzaak aanwezig tot het laten stellen van financiële zekerheid. 

11. Milieujaarverslag. 
Omdat de locatie, als gevolg van het in werking treden van de Mijnbouwwet op 1 januari 
2003, een " mijnbouwwerk" (Mijnbouwbesluit artikel 2, lid 1, onder d, e en f) is geworden 
is de bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Wet milieu
beheer verschoven van de Provincie Groningen naar het Ministerie van Economische 
Zaken. Als gevolg hiervan is de verplichting tot het opstellen van een milieujaarverslag 
op grond van hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer (zie artikel 12.1, lid 2, onder a) 
komen te vervallen. 
Aangezien NGT niet deelneemt aan het convenant "Inten tieverklaring uitvoering milieu
beleid olie- en gaswinningsindustrie" is ook uit dien hoofde het opstellen van een milieu

jaarverslag, zoals voor de deelnemers aan het convenant geldt, niet verplicht. 
Met het oog op het feit dat de aard van het bedrijf niet verondert en de behoefte aan 
milieugegevens blijft bestaan, acht ik het wenselijk er een milieuverslag wordt opgesteld. 
Daarom heb ik voorschriften opgenomen om de milieubelasting jaarlijks te laten 
rapporteren, naast de plannen die dat jaar zijn verwezenlijkt en de plannen die nog 
openstaan of nieuw zijn bedacht, teneinde de milieuprestatie van NGT te kunnen 
beoordelen. 
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12. Beschikking 
Ik kom tot de conclusie dat verlening van de vergunning onder de hierna genoemde 
voorwaarden niet in sllij<.l is met ht:t belang van de bescherming van het milieu. 
Gelet op de Wet milieubeheer besluit ik: 

l. vergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van de 
inrichting, beschreven in de aanvraag; 

II. de aonvroo.g van de inrichting, alsmede het op 30-03-2005 ontvangen erratum, 
onderdeel uit te laten maken van de vergunning; 

III. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

VOORSCHRIFî~N Locatie Emmapolder 

Buiten reikwijdte 
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Buiten reikwijdte 

VOORSCHRIFTEN Locatie Roodeschool 
A. Algem('en 
1. op de buitengrens van de inrichting, zoals met -+-+-+-+-+-+-+- aangegeven op de 

tekening nr. 5003 in.bijlage 2 van de aanin-aag, is een van stevig hekwerk 
vervaardigde afrastering aangebracht van tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien 
van elk der toegangen tot het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen 
getroffen en maatregelen genomen dat een doelrreffende beveiliging tegen het 
betreden van dat terrein door onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het 
hekwerk draaien naar buiten open; 
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2. tijdens de verlading van condensaat naar de spoortankwagons zijn minimaal 2 · 
personen op het verlaadstation aanwezig; deze personen zijn bekend met de op 
schrift gestelde instructies over de wijze van handelen tijdens het verladen en bij 

storingen; 

3. de verlading vindt plaats tussen 7 .00 en 19 .00 uur; 

4 . de telwerken van de volumemeter, de overvulbeveiliging (maximaal 95%) en de 

verlaadslangen worden minimaal jaarlijks op de goede werking gecontroleerd; 

5. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van 
onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de werking 
van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt kort gehouden; 
dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt verwijderd; bij het kort 
houden van begroeiing of anderszins wordt ter plaatse, waar gevaar voor 
explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen apparatuur dan wel gereedschap 
gebruikt, dat vonken kan veroorzaken; 

6. de buitenverlichting op hel terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte daarvan 
betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op dat terrein of 
ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de lampen branden 
uitsluitend voor zover zulks voor het op het terrein van de inrichting verrichten van 
werkzaamheden of in verband met de bewaking van de inrichting dan wel 
anderszins in verband met de vei ligheid noodzakel ijk is; de verlichting is zodanig 
opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschennd, dat hinderlijke 
lichtstraling voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

7. doeltreffe.nde maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij te 
doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verricht 
zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen genomen, dat het wegvloeien 
van stoffen door opvang of anderszins wordt voorkomen; 

8. uiterl ijk per 1 januari 2007 wordt het Brandweerrapport als bedoeld in artikel 13 
van de Brandweerwet vervangen door een brandbestrijdingsplan als bedoeld in 
artikel 3.9 lid c van de arbeidsomstandighedenregeling; het brandbestrijdingsplan 

wordt voor wver op de inrichting betrekking hebbend, in overleg met de 
commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld; 

9. de in het Brandweerrapport en het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en 
toestellen zijn, ten minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede 
staat van onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel o p 
doeltreffende en goed bereikbare plaatsen; 
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I 0. uiterlijk per I januari 2007 wordt het Arbeidsveiligheidsrapport (AVR) vervangen 

door een Veiligheids,- en gezondheidsdocument als bedoeld in paragraaf 3.2 van 
de Arbeidsomstandigheden- regeling; 

11. zodanige ,·oorzieningen zijn getroffen dat de condensaatverlading te allen tijde, 
indien nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden; 

12. op het bedieningspaneel in het kantoorgebouw is een noodstop-knop aangebracht; 

13. alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te houden 
inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige controle of 
anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, zullen, wanneer 

daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan, 

onverwijld maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking daarvan, 
terwijl de inrichting of het betrokken deel zonodig buiten werking wordt gesteld; 
het weer in bedrijf nemen geschiedt niet dan nadat vaststaat dat het mankement 

doeltreffend 1s verholpen; 

B. Bodem 
1. binnen 18 maanden na inwerkingtreding van dit besluit wordt de maatregi::1 als 

beschreven in hoofdstuk 16.3.2 onder: 

2. 

3. 

4. 

- 16 Roodeschool, 

van de aanvraag uitgevoerd waardoor de bodembeschermcnde voorzieningen of 

maatregelen, inclusief de bedrijfsriolering, leiden tot een bodemrisico categorie A 

(verwaarloosbaar risico) zoals geddinieerd in de Nederlandse R ichtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige actiV1teiten (NRB); 

van een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt, binnen 18 maanden na de 

datum van inwerkingtreding van dit besluit, de vloeistofdichtheid beoordeeld en 
gekeurd door een Deskund ig Inspecteur; 

bij goedkeuring wordt door de Deskundig 1nspecteur een PBV-verklaring 
vloeistofdichte voorzieningen afgegeven; de termijn van herkeuring wordt door de 

Deskundig Inspecteur vastgesteld; vóór het einde van cleze termijn vindt een 

herkeuring plaats overeenkomstig CURJPB V-Aanbeveling 44; 

degene die de inrichting drijft, controleert door middel van een visuele controle 

met regelmatige intervallen de vloeistofdichte vloer of voorziening inclusief en 

voor zover mogelijk, de bedrijfsriolering; de frëquentie van deze controles wordt 
door de Deskundig Inspecteur vastgesteld; 
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5. op verzoek wordt de PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening die is afgegeven 

door een Deskundig Inspecteur aan de in:specteur-generaal der mijnen overlegd; 

6. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen 

geplaatst ten genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen; 
de vergunninghoudster verzorgt ten minste eenmaal per jaar een bemonstering en 
een analyse van het grondwater; 
bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitorings-sys teem 

wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn monitoring 
bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten; 

de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde 
worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag; 

7. de vergunninghoudster verzorgt ten minste eenmaal per jaar een analyse van het 
grondwater onder de verlaadinstallatie; het water in de olie/waterscheider wordt 
hierbij geacht representatief te zijn aan het grondwater; 
de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde 
worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag; 

8. indien een opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke voorziening lek 
is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, wordt de desbetreffende 
voorziening op de staat waarin zij verkeert onderzocht en zonodig onverwijld 

hersteld; 

9. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem 
dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor 

10. 

11. 

12. 

a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 

opgetreden verontreiniging von bodem en grondwater wordt ten genoegen van de 
inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt; 

bedrijfsafval water mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door 

de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a . de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij dit openbaar riool 
behorende apparatuur niet wordt belemme.rd; 

b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool niet wordt belemmerd; 

a. voordat het ten-ein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt teruggegeven 
aan de eigenaar, wordt door een terzake deskundige instelling een eindsituatie
onderzoek van de bodem verricht; 
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b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien van de 
uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek; 
c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan de 
inspecteur-generaal der mijnen; 

C. Lucht 
1. alle tanks, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn zodanig geconstrueerd 

en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden voorkomen; elk defect 
dat vervuiling kan veroorzaken wordt onverwijld hersteld; 

2. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters 
van condensaat of andere verontreinigende vloeistof bevindt, zijn zodanige 
voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een zodanige vloeistof door 
opvang of anderszins wordt voorkomen; 

3. door een gasdichte afvoerleiding worden dampen die vrij komen tijdens 

condensaatverlading teruggevoerd naar de gasmotor (dampverwerlcingssysteem); 

4. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 Ell 
Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning : 
- gedurende nonnael bedrij f vrijkomende afgasstromen worden nuttig toegepast als 
brandstof; 

5. de discontinue emissies beschreven in de aanvraag worden geregistreerd in een 
meet- en registratiesysteem; 

D. 
l. 

Afvnlstoffon/gcvaarlij kc stoffen 
de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel 
mogelijk te voorkomen; 

2. a fvalstoffen ûjn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig en 
zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo 
spoedig mogelijk afgevoerd: 

3. de vergunninghoudster houdt een register b ij waarin, onder vermelding van de 
datum van afvoer, nauwkeurig aantekening wordt gehouden van de soort en 

hoeveelheden van de van de inrichting afgevoerde afvalstoffen; 

E. Geluid 
1. de door de werking van de inrichting veroorzaakte langtijd gemiddeld 

beoordelingsniveau (L,,RL-r) gedurende de dagperiode bedraagt ter plaatse van de 
ge luidscontour, aangegeven op de , van de beschrijving van de inrichting deel 
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uitmakende, geluidscontourenkaart, (bijlage 8 van het Akoestisch onderzoeks
rapport Emmapolder, rapportnummer 3317002, opgenomen in bijlage 9 van de 
aanvraag) aldaar op een hoogte van 5 meter boven hi=t maaiveld gemeten, c.q. 
berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrie
lawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A); het langtijd gemiddeld 
beoordelingsniveau (LAR.LT) gedurende de dagperiode van het door de werking van 
de inrichting veroorzaakte geluidsniveau bedraagt ter plaatse van de dichtst bij de 
inrichting gesitueerde woningen niet meer dan 48 dB(A); 

2. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (L .... ,...,x), gemeten in de meterstand 
''fast" bedragen ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woning 
gedurende de dagperiode ten hoogste 72 dB(A); 

F. Werktuigen 
l. pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen 

corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat overmatige 
spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuurschommelingen of 
venakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van beton- of staal
constructies van de inrichting worden voorkomen; 

2. 

3. 

4. 

5. 

als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas of 
condensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken 
hulpstoffen; 

slangen voor de verlading van condensaat zijn vervaardigd van materiaal, dat 
bestand is tegen stoffen als onder F2. bedoeld; zij zijn van een bewapening 
voorzien welke voldoemle bescherming biedt tegen mogelijke schade; 

voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen zijn zij, 
ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische invloeden, zoals 
aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit gevaar ten genoegen van de inspecteur
generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk beschermd; onder wegen gelegen 
leidingen zijn tegen de belasting door het verkeer bestand; 

een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de druk in 
een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel van een leiding 
mdirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake is van twee 
veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze nfsluiters ondc:rJing 
zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is afgesloten de andere niet gesloten is 
of kan worden; de voorziening voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig 
aangebracht en onderhouden, dat een goede werking daarvan te allen tijde is 
verzekerd; 
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6. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zij 
gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trap 
kunnen worden bediend en verwisseld; 

7. elektromotoren en elektrische installaties zijn zodanig ingericht, dat door 
gebruikers van radio- en televisietoestellen geen hinder van storing in de ontvangst 
wordt ondervonden; 

8. drukapparatuur, samenstel1en en druksystemen worden periodiek gekeurd conform 
de Regels voor toestellen onder druk; 

G. Energie 
1. bij het in werking hebben van de inrichting worclt voortdurend gezorgd voor een zo 

hoog mogelijke energie-efficiency; 

H. Externe Yeiligheid 
1. de volgens CPR-18 (uitgave 2000) berekende waarde van het plaatsgebonden ris1co 

is niet hoger dan 10·
0 

buiten de op bijlage 15 van de aanvraag aangegeven 
risicocontour; 

2. uiterlijk op 7 oktober 2007 is de volgens CPR-18 (uitgave 2000) berekende waarde 
van het plaatsgebonden risico aan omliggende kwetsbare objecten niet hoger dan 
10-6; 

I. ,1ilkurapport 
J. vóór 1 april van ieder kalenderjaar wordt een rapport gestuurd aan het bevoegd 

gezag waarin de milieubelasting van het afgelopen jaar wordt gerapporteerd, de 
plannen die dat jaar verwezenlijkt zijn en de plannen die nog openstaan of nieuw 
zijn bedacht; deze rapportage voldoet aan artikel 3, eerste tot en met vierde lid van 
het besluit milieu verslaglegging (Besluit van 17 november 1998, houdende 
uitvoering van titel 12. l van de Wet milieubeheer). 

De Minister van Economische Zaken. 
namens deze: 

10.2.e 
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KI 

Retro 

Nr. 2005 - 13.272 g,MV Groningen, 2 3 JUNI 2005 

Behandeld door 
Telefoonnummer'"':........,,....,,. 

Bijlagen 

Onderwerp 

Geachte heer 

; 1 

: bedenking tegen ontwerpvergunning Wm 
Noordgastransport BV- Emmapolder/Roodeschool 

GEDEPONEERD 

2j JUNI 2005 

Bijgaand zend ik u een afschrift van de van Noordgastransport BV ontvangen bedenking tegen (een 
vergunningvoorschrift in het) ontwerp van de vergunning Wet milieubeheer voor de 
gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/Roodeschool (brief van 19 juni 2005, ref. ADM/6143). 

Uw ministerie is het bevoegd gezag tot het verlenen van deze vergunning. 
In onze rol van coördinerend gezag heb ik zorggedragen voor het ter inzage leggen en het rondzenden 
aan de adviseurs van het ontwerp van de vergunning. In het vervolg daarop heb ik ook aan 
Noordgastransport de ontvangst bevestigd van de bedenkingen en heb de adviseurs een exemplaar 
daarvan toegezonden. Afschriften van deze aanbiedingsbrieven gaan hier bij . 

Het gemeld ontwerp ligt tot en met 1 juli 2005 ter inzage. 

Hoogachtend, 

namens Gedeputeerde Staten van Groningen, 

10.2.e 
l 

Website: www.provinciegroningen.nl - E-mail: info@provinciegroningen.nl 

l 
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Nr. 2005 - 13.272a, MV 

Beh:mdeld door : 
Te lcfoonnummcr: 

Noord stransport BV 
,k heer 
Emma,-~ ............. ---' 
9981 VC UITH !ZEN 

Groningen, l 3 JUNI 2005 

Antwoord op : uw brief van 19 juni 2005, ref. ADM/6143 

Onderwerp : bedenkingen tegen ontwerpvergunning Wm 
Gasbehande lingsinstallatie Emmapolder/Roodeschool 

Geachte heer 

Hierbij bevestig ik de onh·angt op 21 juni 2005 van uw hiervoor vermeld schrijven waarin u 
bedenkingen uit tegen (een vergunningvoorschrift in het) ontwerp van de vergunning Wet 
milicubchcer voor de gasbehandelingsinstullatie Emmapolder/Roodeschool. 

Het bevoegd gezag tut het verlenen van 1.kze vergunning is het Ministerie van Economische Zaken. 
In onze rol van coördinerèntl gezag heb ik daarom uw schrij ven aan dit ministerie doorgezonden. 

Bij brieven van gelijke datum heb ik ook zorggedragen voor de toezending van de bedenkingen 
aan de in deze procedure betrokken adviseurs en bestuursorganen. 

Hoogachtend, 

gen, 

10.2.e 
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8 - Donderdag 9 juni 2005 

provincie groningen 

informatiebijeenkomst 
gasbehandelinginstallatle emmapolder en het 
bl1behorende condenseah,erlaadatatlon t• rcodeschool 
(station:;straat /tilweg)lvan noordgastransport bv 

gedachtewisseling 
over de aan deze lnrlchtlng verleende ontwerpvergun
n ingen wet milieubeheer (wm) en wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (wvo) 

Noordgastra1sport BV te u ithuizCY1 heeft eon nieuwe. de gehele 
innchting omvattende vergunning (rev1s1evergunning) ingevolge 
de Wm gevraagd voor het in werking zijn van de Gasbehande
ltngsinstallahe m de Emmapolder (nabij de Waddendijk) en het 
bijbehorende Condensaatverlaadstation te RoOdeschool 
(Stationsstraat 1T1Iwcg). 
De ueide locaties vormen één inrichting. Tegelijk was er aanlei
ding om de lozingssituatie van het huishoudelijk- en het bednjfs
afvalwater van de locatie te Roodeschool in een nieuw te verle
nen Wvo-vcrgunning op ie nemen. 

Ovcrcenkornst1g de M1nbouwwet Is de Minister van Econo
mische Zaken (EZ) het bevoegd gezag voor het verlenen van de 
Wm-vcrgunning. Het Dagelijks Bestuur (OB) van I1et waterschap 
Noorderz~lvest is dat voor de Wvo-vergunning. Beide aanvragen 
7Ul1 91,l!jl(tijdig ingediend en deze werden gecoördineerd afgehan
deld. Gedeputeerde Staten zijn met de coordinatie belast. 
Het \llinisterie van EZ en het DB van het waterschap zijn van 
µlan. onder voorschriften ter bescherming van hel milieu, de 
~eviaagde vergunningen te wrlenen. 

ll•' ontwcrpbcslumm nn ctc bûbei1orcndc stukken. waaronder de 
1;11wr,,cen liggen vanaf 3 juni 2005 tot en met 1 juli 2005 in het 
qe,neenteh.J1s van de gemeente Eemsmond, afd. Publiekszaken, 
Hoofdstraat-West 1 te Urthuizcn ter inzage. Binnen deze periode 
kunnen tegen deze ontwerpen schriftelijke beden~ingen worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten. p/a Afdeling milieuvergunnin
gen. Postl).Js 610. 9700 AP Groningen, 

lnlormatiebljeenkomst / Gedaçhlewisseling. 
[erdcr w,b aangekondigd dat uitsluitend wanneer daar om werd 
verzocht er ern gedachtewisseling over de ontwerpbesluiten zou 
rlaatsvindt?n. In overleg met de gemeente Eemsmond is besloten 
een gecombineerde bijeenkomst te houden waar van gemeence
z1jdc desg~wenst informatie wordt gegeven en vragen kunnen 
worden gcslcld. 

De b~eenkomst en gedachtewisseling vindt, anders dan eerst 
was meegedeeld, op woensdag 15 Juni 2005 niet plaats in het 
D0fpshu1s te Roodeschool. maar in het Hotel Gemeentehuis. 
Hoofdstraat Oost 16 te Uithuizen. De bijeenkomst vangt aan om 
WOOuur 
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DEP Ministerie van Economische Zaken 
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Nr. 2005 - 11.613 d, MY Groningen, 3 1 ME 1 2005 

Behandeld door 
Telefoonnumme 
Bijlagen 

Onderwerp 

Geachte heer 

gecorrigeerd verslag voor 
ontwerpvergunningen W 
Noordgastransport BV 

GEDEPOl\lEERL 

.03 JUN 2005 

Bij miJn brief van 26 mei 2005, nr. 2005-8059h, MY. is u - naast het ontweri:>besluit van de 
vergunningen Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor de Gasbehandelingsinstallatie 
Emmapolder / Condensaatverlading Roodeschool van Noordgastransport BV, onder meer ook het 
verslag van het gehouden voorverleg gezonden. 

In dit verslag blijkt nu een storende fout te zijn geslopen; onder de kop "Aanleiding voor de 
onderhavige vergunningaanvraag" begint de aanvangszin met "Het compressorstation te Spijk . .. . ". 
Dit is uiteraard niet correct; bedoeld wordt de op de ontwerpbesluiten (Wvo en het door u afgegeven 
ontwerp van de Wm-vergunning) betrekking hebbende inrichting. 
Met verontschuldiging voor deze verschrijving ontvangt u bijgaand een correct exemplaar van het 
verslag. 

Hoogachtend, 

_ ...... ~.~~ei:u::a,~.Ll.l.ll,,l,,W~""---

10.2.e 
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dlJLAGE behorende bij 
~,33io.z.. 

Verslag van het vooroverleg (zoals bedoeld in artikel 3.21, lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht) over de (revisie)vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de gehele 
inrichting, gecoördineerd met de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) voor de locatie -Roodeschool. 

Vergunninghouder: Noordgastransport BV te Uithuizen 
Betreft de inrichting - Gasbehandelingsinstallatie-Emmapolder en het 

Condensaatoverlaadstation te Roodeschool 

Toelichting. 
Dit verslag van het vooroverleg tussen de vergunninghouder en het bevoegd gezag, als bedoeld in art. 
3 .21, lid , sub b van de Algemene wet bestuursrecht, geeft informatie over de totstandkoming van het 
besluit tot het verlenen van een de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de 
Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Aanleiding voor de onderhavige vergunningaanvraag. 
De inrichting is vanaf 1975 operationeel en bestaat uit de volgende locaties: 
- de gasbehandelingsinstallatie in de Emmapolder, nabij de Waddendijk, en 
- het overslagstation in Roodeschool op het NS-station aldaar voor de verlading (en de afvoer) van 

gascondensaat in spoorketelwagons 
De beide locaties zijn door een ondergrondse pijpleiding van ca. 8 km voor het transport van het 
gevormde condensaat bij de gasbehandeling-Emmapolder (naar Roodeschool) met elkaar verbonden. 
Beide locaties worden tezamen als een inrichting aangemerkt en deze beschikt over de vereiste 
milieuvergunningen. De laatste vergunningen dateren uit 1990. 
Op grond van de Wet milieubeheer is in 1999 een actualiseringstoets van de inrichting uitgevoerd. 
De conclusie daaruit was dat er een nieuwe (revisie)vergunning noodzakelijk is, in het algemeen 
omdat de voorschriften en overwegingen zoals die in de bestaande vergunning zijn opgenomen 
verouderd zijn en niet meer stoelen op de actuele regelgeving. De milieusituatie zal weer in 
overeenstemming moeten worden gebracht met de werkelijkheid en alle milieuaspecten worden 
opnieuw beoordeeld en getoetst. 
Tegelijk was er aanleiding om de lozingssituatie van het huishoudelijk- en het bedrijfsafval water van 
de inrichting te Roodeschool in beeld te brengen, gericht op een nieuw te verlenen Wvo-vergunning. 
De Wvo.vergunning voor deze locatie dateert uit 1991. Voor de locatie•Emmapolder geldt een nog 
actuele Wvo-vergunning, die in mei 200 l is verleend. 
Bevoegd gezag tot het verlenen van de Wvo-vergunning is het Dagelijks Bestuur van het Waterschap 
Noorderzijlvest. 

De aanvragen Wm en Wvo worden gecoördineerd behandeld en de besluiten worden inhoudelijk op 
elkaar afgestemd. 

B evoegd gezag. 
De Wm-vergunning aan Noordgastransport is/zijn door het college van Gedeputeerde Staten, als het 
daartoe bevoegd gezag, verleend. Als gevolg van het in werking treden van de Mijnbouwwet (op 1 
januari 2003) is de bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Wet 
milieubeheer voor de inrichting van Noordgastransport gewijzigd. De inrichting is een 
'mijnboU\vwerk' volgens de nu geldende definities en daarvoor is de Minister van Economische Zaken 
het bevoegd gezag. De vergunning zal daarom door deze minister worden verleend. 
Gelet op de voorgeschiedenis, de reeds in gang gezette procedure tot Je nieuwe vergunningen en de 
samenhang van de gevraagde (Wm en Wvo) vergunningen is aan de provincie verzocht de 
gecoördineerde afhandeling van de procedure te verzorgen. 

Vooroverleg over en tot de vergunningaanvraag/-aanvragen. 
Het vooroverleg is in de periode tussen najaar 2002 en najaar 2004 in een aantal bijeenkomsten, met 
vertegenwoordigers van het bedrijf, het waterschap, het Ministerie van Economische Zaken en de 
provincie gevoerd. Het doel was het uitwerken van de voorgenoemde actualiseringstoets, gericht op 



het opstellen van een aanvraag voor de vergunning. In deze overleggen werd, mede op basis van de 
voorgelegde concepten van de aanvraag, inzicht gevraagd en verkregen over de verschillende aspecten 
in de bedrijfsvoering van de inrichting, daarbij zijn ook de verschillende concepten van de 
ontwerpbeschikking besproken. 

Milieuaspecten. 
De belangrijkste milieucomponenten die in het overleg, gericht op de aanvraag, zijn besproken kunnen 
als volgt worden samengevat: 
- Lucht. De activiteiten binnen de inrichting (gasmotoren, fornuis, fakkels en dampen van de verlading 
van gascondensaat) veroorzaken emissies. Door metingen en meetprogramma's wordt inzicht 
gevraagd in de omvang, gerelateerd aan de eisen die de daarvoor geldende regelgeving stelt. 
- Geluid. Voor zowel de locatie Emmapolder als voor de locatie Roodeschool geldt dat er een 
geluidzone is. Getoetst wordt of de activiteiten nog passen binnen deze geluidzone en of maatregden 
kunnen worden getroffen om de geluidbelasting naar de omgeving te reduceren. 
- Energie. De inrichting kent een groot energieverbruik.Is energiebesparing, onder meer door het 
nuttig gebruik van offgas denkbaar en welke maatregelen of voorzieningen kunnen daartoe worden 
ingezet? 
- Bodem. Bodemsanering en bodembescherming. Gevraagd wordt om op basis van de geJdende 
richtlijnen inzicht te geven in de voorzieningen en maatregelen ter voorkoming en beperking v,aim 
bodem- en grondwaterverontreiniging. 
- Externe veiligheid. In de aanvraag zal aan het inventariseren van de risico's en het verbeteren van de 
veiligheid aandacht moeten worden besteed. 

Slotopmerking 
Het vooroverleg heeft geresulteerd in een ontvankelijke aanvraag voor de vergunningen (Wm eilil ·wvo) 
De vergunningaanvraag Wm en Wvo is respectievelijk op 22 februari 2005 en op 30 maart 2005 
ingediend bij resp. het Ministerie van EZ en het waterschap. 

Provincie Groningen afd. Milieuvergunningen meii 2005 
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Bezoekadres 
St. Jansstraat 4 
Groningen 
Alg. tel. 050 - 316 49 11 

Postadres 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
Fax 050 - 316 46 32 

UNTW J<.:.lU' V ERl.. VNNlNGE WET M ILIEUBEHEER (Wm) en WET VERONTREINIGING 
OPPERVLAKTEW ATEREN (Wvo ). 

Noordgastranspor1 BV te Uithuizen heeft een revis ievergunning ingevolge de Wm (art. 8.4) gevraagd 
voor het in werking zijn van de Gasbehandelingsinstallatie in de Emmapolder (nabij de Waddendijk) 
en het bijbehorende Condensaatverlaadstation te Roodeschool (Stationsstraat rrnweg). 
Op deze locaties wordt het binnenkomende Noordzee-aardgas gedroogd en gezuiverd, waarna het via 
het gastransportleidingsnet naar de afnemers wordt getransporteerd. Bij deze behandeling wordt als 
bijproduct condensaat gevormd, dat met tankwagons per spoor wordt afgevoerd. De beide locaties zijn 
via een onderf,•Tondsc leiding met elkaar verbonden en vormen als zodanig één inrichting. 

De inrichting is sinds 1975 operationeel e.n beschikt over de vereiste milieuvergunningen. 
De aanleiding voor het aanvragen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning is, dat 
zoals de Wet m ilieubeheer aangeeft, een milieuvergunning regelmatig geactualiseerd moet worden. 
Tegelijk was er aanleiding om de lozingssituatie van het huishoudelijk- en het bedrijfsafvalwater van 
de locatie te Roodeschool in een nieuw te verlenen Wvo-vergunning op te nemen. 

Overeenkomstig de Mijnbouwwet. is de Minister van Economische Zaken (EZ) het bevoe gd gezag 
voor het verlenen van de Wm-vergunning. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Waterschap 
Noorde rz.ijlvcst is dat voor de Wvo-vcrgunning. Omdat beide aanvragen gelijktij dig zijn ingediend en 
inhoudelijk samenhangen, worden deze gecoördineerd afgehandeld. Gedeputeerde Staten zijn met de 
coördinatie belast. 
Het Ministerie van EZ en het DB van het waterschap zijn van plan, onder voorschriften ter 
beschenning van het milieu, de gevraagde vergunningen te verlenen. 

Terinzagelegging. 
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende srukken, waaronder de aanvragen, liggen op kantoortijden 
ter inzage van 3 juni 2005 tot en met 1 juli 2005 in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond, 
afd. Publ iekszaken, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen en buiten kantoortijden alleen volgens afspraak 
(tel. 0595- 437555). 

Monde linge bedenkingen. 
Eventueel kan er een gedachtewisseling over het/de ontwerpbesluit(en) plaatsvinden. 
Met vertegenwoordigers van het Ministerie van EZ, het waterschap en/of de vergunningaanvrager kunt 
u dan van gedachten wisselen en eventueel mondelinge bedenkingen inbrengen. 
Deze gedachtewisseling zal - uitsluitend wanneer daar om wordt gevraagd- plaatsvinden op woensdag 
15 j uni 2005, vanaf 14.00 uur in het Dorpshuis te Roodeschool. U dient z ich daarvoor vooraf ( toten 
met 13 juni 2005) telefonisch aan te melden bij 0.2.e (afd. 
Milieuvergunningen). 

Schriftelijke bedenkingen. 
Iedereen kan tot en met l juli 2005 schriftelijke bedenkingen indienen bij G edeputeerde Staten, 
p/a Afdeling milieuvergunningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. U kunt daarbij verzoeken om uw 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. De bede nkingen zullen onverwijld aan de genoemde 
bevoegde gezagen worden doorgezonden. 
Te zijner tijd kunt u beroep instellen als u eerder bedenkingen heh t ingebracht tegen het (de) 
ontwerpbesluit(en) of wanneer u kunt aantonen dat u d:iartoe redelijkerwijs niet in staat was . 

Website: www.provinciegroningen.nl - E-mail: info@provinciegroningen.nl 
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INFORMATIEBLAD 
ONTWERPBESLUIT MILIEUVERGUNNING 

In het kader van da Wet Milieubeheer is het Minister van Economische Zaken het bevoegd gezag voor 
onderstaand besluit. Voordat een vergunning wordt verleend, worden betrokkenen in de nabije omgeving 

op de hoogte gesteld. Een kennisgeving van de ontwerpvergunning vermeldt plaats en periode van ter 
inzage legging van de stukken en de mogelijkheden tot het indienen van bedenkingen. Dit informatieblad 

geeft een samenvatting van de inhoud van het ontwerpbesluit. 

BEDRIJFSGEGEVENS 
NOORDGASTRANSPORT B .V , ÜJTH UIZEN 

BEDRIJFSACTIVITEITEN 
Aardgasbehandelingsinstallatie. Het vanaf de gaswinningsinstallaties op het Nederlandse deel van de 
Noordzee ontvangen aardgas wordt door Noordgastransport gezuiverd en gedroogd en dit gas wordt 
vervolgens via het landelijk gastransportleidingnet naar de afuemers getransporteerd. 
Bij deze behandeling in de locatie in de Emmapolder ontstaat aardgas-condensaat via een pijpleiding 
naar de locatie te Roodeschool wordt gevoerd, waarvandaan het via een tussenopslag in tanks, met 
spoorwagons wordt afgevoerd. Beide locaties worden als één inrichting aangemerkt. 

REDEN VOOR DE AANVRAAG 
Op grond van de in de Wet milieubeheer (Wm) opgenomen verplichting tot periodieke actualisering 
is vastgesteld dat de bestaande vergunning op een aantal punten niet meer voldoet aan het huidige 
milieubeleid /de actuele regelgeving. Daarom is besloten om een geheel nieuwe vergunning (een zgn. 
revisievergunning) aan te vragen. In samenhang en in coördinatie daarmee is voor de locatie 
Roodeschool ook een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) aangevraagd. Op grond van de Mijnwet (2003) is voor het verlenen van de nieuwe Wm 
vergunning thans het Ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag. De Wvo-vergunning 
wordt verleend door het Waterschap Noorderzijlvest. 
Gelet op de voorgeschiedenis, de reeds in gang gezette procedure tot de nieuwe vergunningen en de 
samenhang van de gevraagde (Wm en Wvo) vergunningen is aan de provincie verzocht de 
gecoördineerde afhandeling van de procedure te verzorgen. 

MILIEUASPECTEN VOOR DE OMGEVING 
De activiteiten op de beide voornoemde locaties blijven in hoofdzaak onveranderd voortbestaan. 
De belangrijkste onderwerpen die in de milieuvergunning aan de orde komen zijn: 
Externe veiligheid , Bodem, Geluid, Lucht en Energie(besparing) 
Verder wordt ieder jaar een rapport gevraagd waarin de milieubelasting van het voorgaande jaar en de 
verwezenlijkte en te ontwikkelen plannen worden gerapporteerd. 

ONTWERPBESLUIT 

Het ontwerpbesluit Wm, ligt tezamen met het ontwerpbesluit-Wvo, gedurende vier weken ter inzage 
gelegen. Binnen deze periode kunnen bedenkingen tegen het verlenen van de vergunningen worden 
ingediend. 

Dit informatieblad is een uitgave van de Afdeling Milieuvergunningen van de Provincie Groningen, 
telefoonnummer 050 3164760, faxnummer 050 3164632, Postbus 610 9700 AP Groningen, e-mailadres 

· info@provinciegroningen.nl 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het volledige ontwerpbesluit llgt ter inzage bij de gemeente van vestiging. 



Waterschap NooRDERZIJLVEST 

Groningen, 18 april 2005 
Nummer (00146) 1430 

ONTWERPBESLUIT 

Het Dagelijks Bestuur van 
het waterschap Noorderzijlvest 

Beslist bij dit besluit op de vergunningaanvraag van 
Noordgastransport B.V. te Uithuizen. 

Aanvraag vergunning 

12 

Op 7 januari 2005 ontvingen wij een aanvraag van Noordgastransport B.V. te Uithuizen om 
een Yergunning ingevolge de Wel verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). De feitelijke 
aanvraag is gedateerd 26 december 2004 en heeft betrekking op het lozen van huishoudelijk 
afvalwater en licht verontreinigd hemelwater afkomstig van het condensaatverlaadstation in 
Roodeschool op de riolering van Roodeschool, gemeente Eemsmond. 

De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 2 van de Wvo. 

Procedure 
Wij hebben voor deze aanvraag de in artikel 7 van de Wvo, Afdeling J.5 juncto Afdeling 4.1.1. 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet Milieubeheer (Wm), 
voorgeschreven procedure gevolgd. · 

Vooroverleg/Coördinatie 
Door de aanvrager is tevens een aanvraag bij het Ministerie van Economische Zaken 
ingediend, voor een vergunning op grond van de Wm, voor de twee locaties van 
Noordgastransport B.V. in de gemeente Eemsmond (locatie Emmapolder aan de Emma
weg 64b en locatie Roodeschool aan de Stationsweg t.o. nummer 1). 

Als gevolg van het inwerking treden van de Mijnbouwwet op 1 januari 2003, is de Minister van 
Economische Zaken het bevoegde gezag ten aanzien van de vergunningverlening op grond van 
de Wm voor de inrichting van Noordgastransport. 

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op 8 augustus 1990 
en op 16 juli 1993 een oprichtings- en een wijzigingsvergunning Hinderwet (nu Wm) verleend. 
In het kader van de Wvo zijn door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen, twee lozingsvergunningen verleend: een lozingsvergunning voor de locatie 
''Emmapolder'' op 8 december 1981 en een voor de locatie "Roodeschool" op 2 juli 1991. 

Naar aanleiding van een actualisatietoets is op 18 mei 2001, door ons bestuur een nieuwe 
lozingsvergunning verleend voor de locatie "Emmapolder". Aanleiding voor het aanvragen 
van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor de Wm en een nieuwe 
Wvo-vergunning voor de locatie "Roodeschool", is de in de Wm opgenomen verplichting tot 
periodieke actualisering en de in dat kader, door de provincie Groningen in 1999 uitgevoerde· 
actualiseringstoets. 
Voor een overzicht van voor de locaties van Noordgastransport B.V. tot op heden verleende 
Wm en Wvo-vergunningen zie hoofdstuk 2 van de Wm/Wvo-vergunningaanvraag. 



Waterschap NooRDERZIJLVEST 

In verband met de samenhang van de gevraagde beschikkingen en de voorgeschiedenis 
betreffende de vergunningverlening heeft de aanvrager het Col lege van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Groningen verzocht om, met toepassing van artikel 14.1 van de Wrn, de 
daarin bedoelde coördinatie te verzorgen. De aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 
l4 van de Wm gecoördineerd en behandeld. 

Beschrijving van de aanvraag 
De inrichting van Noordgastransport B.V. is gevestigd aan de Emmaweg 64b te Uithuizen. 
Noordgastransport B.V. is een bedrijf voor aardgastransport en aardgasbehandeling. 
Noordgastransport B.V. brengt het aardgas vanaf productieplatforms in de. Noordzee naar de 
vaste wal bij Uithuizen. Hier wordt het aardgas gezuiverd en gedroogd en aan de Gasunie 
geleverd. Het aardgascondensaat, dat als bijproduct wordt gevormd, wordt met een acht 
kilometer lange ondergrondse leiding naar de locatie in Roodeschool verpompt en in 
treinwagons verladen. Het afvalwater dat bij deze locatie ontstaat bestaal voor een deel uit 
huishoudelijk afvalwater en voor een deel uit mogelijk verontreinigd regenwater. Dit laatste is 
afkomstig uit een deel van het terrein dat als opvangbak is ingericht in verband met het 
eventueel optreden van lekkages tijdens het beladingsproces. Een beschrijving van de. wijze 
waarop en de plaatsen waar afvalwater onstaat, en de maatregelen die opgenomen zijn om te 
voorkomen dnt aardgascondensaat in het riool terechtkomt is in de aanvraag weergegeven (zie 
ook lozingstekening 5003). 

Beleid 

Algemeen 
In de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is het nationale beleid verwoord. 
In het Waterbeheerplan Noorderzijlvest 2003 - 2007 wordt voor het waterschap Noorde.r
zijlvest het beleid ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitgewerkt. De 
beleidsu itgangspunten ten aanzien van lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van 
verontreiniging en op het stand-still beginseJ. Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook 
voor de langere tennijn van groot belang geacht. 

De invulling van het beleidsuitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" bestaat ook 
uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van 
Esbjerg/OSPAR-afspraken (stof specifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale 
milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. 

Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd voor zoveel mogelijk stoffen 
de minimumkwaliteit, zijnde het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR), te realiseren. Het 
verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010). 
Het uiteindelijke doel is te streven naar nullozing voor mi lieuvreemde stoffen in 2020. 
Voor de lozing van zwarte-lijststoffen en overige relatief schadelijke stoffen geldt de 
emissieaanpak. Ten aanzien van (potentiële) zwarte-lijststoffen geldt dat de emissie moet 
worden beëindigd; geprobeerd moet worden zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen via 
sanering aan de bron met toepassing van de bbt. De lozing van alle overige sloffen dient te 
worden beperkt met behulp van but. 
Stand-still beginsel: "De waterkwaliteit mag niet significant verslechteren" . 
Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus in beginsel niet worden opgevuld. Op grond van het 
stand-still beginsel kunnen aanvullende eisen (boven op die welke voortvloeien uit de 
emissieaanpak) noodzakelijk zijn. 
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Bij de beoordeling van de stand der techniek (best bestaande techniek (bbt), best uitvoerbare 
techniek (but)) wordt vooral gekeken naar vergelijkbare bedrijven of de (internationa le) 
bedrijfstak en naar de in CIW (Commissie Integraal Waterbeheer)-verband uitgevoerde 
bedrijfstak-/afvalwaterstudies. Volgens de Europese Stoffen-richtüjn (67/548/EEG) en 
Preparaten richtlijn (1999/45/EEG) wordt informatieverstrekking vereist over stoffen en 
preparaten die er kunnen worden geloosd. De prioriteitstelling vanuit de Wvo vindt plaats op 
grond van het daadwerkelijk gebruik en de emissies van een stof naar het watermilieu. Bi nnen 
het waterkwaliteitsbeleid geldt een landelijke Algemene Beoordclings Methodiek (ABM) voor 
sto'ffen en preparaten. De ABM deelt stoffen en preparaten op grond van hun waterbezwaarlijk
heid in categorieën in. De categorieën geven aan in welke mate de emissie naar water moet 
worden teruggedrongen. Op basis van de ABM geldt dat wanneer de vergunningaanvrager 
onvoldoende gegevens overlegd over de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten hij de 
zwaarste saneringsinspanning krijgt voorgeschreven (toepassen van bbt). In de vergunning 
zullen niet aan al de stoffen parameters (emissie-eisen) verbonden worden , maar door bepaalde 
som- of stuurparameters te kiezen worden alle aangevraagde te lozen stoffen vergund. 

Doelmatige werking rwzi 
Bij vergunningverlening aan inrichtingen met een potentiële invloed op de werking van de 
communale riool waterzuiveringsinrichting (rwzi) is eveneens toetsing aan het criterium 
doelmatige werking van de communale rwzi van de waterkwaliteitsbeheerder van belang. Het 
begrip doelmatige werking houdt in dat de goede werking van een rw2i door de voorgenomen 
lozing niet verstoord mag worden. Hieronder moet niet slechts verstoring in technische zin 
maar tevens verstoring van een doelmatige exploitatie worden verstaan. Ook een doelmatige 
exploitatie in de zin van een o ptimale benutting van de beschikbare capaciteit wordt hiertoe 
gerekend. 

Bij verstoring van de doelmatige werking van de rwzi kan onder meer worden gedacht aan: 
aantasting van de zuiveringstechnische werken als gevolg van de lozing van agressieve 
stoffen; 
verstoring van het biologische zuiveringsproces als gevolg van de afvalwaterlozing; 
onregelmatige of sterk verdunde lozingen; 
éénzijdig gezuiverd afvalwater; 
stoffen die stank of een andere vorm van overlast kunnen veroorzaken. 

Bezien van de vergunning 
Als de vergunning met het oog op de van toepassing zijnde bbt niet meer toereikend is, gezien 
de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met 
betrekking tot de kwaJiteit van het milieu, dient de vergunning ambtshalve te worden aangepast 
(besluit vierjaarlijks bezien van de lozingsvergunning (Stbl. 1993, nr. 81). 

Vergunning voor beperkte duur. 
Op grond van de Europese richtlijn 76/464 mag, als een lozing van zwarte-lijststoffen 
plaatsvindt, de vergunning slechts voor beperkte duur worden verleend. Deze bepaling is op 
15 sep tember 2003 in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd door een ministerieel 
Besluit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM(" Regeling 
tijde lijke vergunning van zwartelijststoffen"). 
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De ministeriele regeling bepaalt dat een Wvo-vergunning voor het lozen van zwarte-lijststoffen 
waarvoor grenswaarden zijn vastgesteld, geldt voor een maximale duur van 10 jaar. Het gaat 
hierbij om de 17 zwartelijststoffen, waaronder kwik, waarover in de zogenaamde dochter
richtlijnen emissiegrenswaarden zijn vastgelegd (EU-richtlijnen 82/176 en 84/156). De regeling 
vindt haar grondslag in attikel 2d, 4e lid en artikel 2a, 3e lid Wvo. In verband hienrnee is de 
tennijn op 10 jaar gesteld, gerekend vanaf het moment dat deze vergunning van kracht is 
geworden. 

Beoordeling van de lozing 
In de inrichting is sprake van lozing van huishoudelijk afvalwater en mogelijk licht veront
reinigd hemelwater op de riolering van de Stationsweg (voor de lozingssituatie zie tekening 
5003). Verontreinigd hemelwater kan ontstaan door lekkages op het verladingsterrein. De 
aanwezige verontreinigingen in het grindbed (dit is 60 m * 5 m zand-/bentonietbed onder de 
balastbedden van de sporen gesitueerd oppervlakte) kunnen worden getransporteerd via een 
drainsysteem naar de olie/waterafscheider. 

De lozing van eventueel verontreinigd hemelwater is getoetst aan de algemene beleidspunten 
zoals verwoord in het "Beleid" paragraaf van deze beschikking. Concentraties van benzeen en 
ethylbenzeen (zwarte-lijststoffen) die gemeten zijn bij meerdere bemonsteringen, zijn te gering 
om de kwaliteit van het oppervlaktewater in gevaar te brengen. Deze stoffen zijn goed oplos
baar in water en kunnen door het transport in de riolering, binnen enkele honderd meters, 
grotendeels verdampen. De a.w.z.i van Uithuizermeeden waarin het rioolwater van 
Roodeschool wordt gezuiverd, kan voor de restlozing van de bovengenoemde biologisch 
afbreekbare stoffen, gezien worden als stand der techniek. 

Uit de aanvraag blijkt dat het bedrijf de lozingen en activiteiten zodanig beheerst, dat voldaan 
wordt aan de hoofdlijnen van ons beleid. De lozingen en activiteiten zullen dan ook niet leiden 
tot onaanvaardbare verontreinigingen van het oppervlaktewater en of schade aan de zuiverings
technische werken, mits het bedrijf zich houdt aan: 

de in de aan vraag beschreven wijze van lozing en uitvoering van activiteiten; 
de aan dit besluit verbonden voorschriften . 

Verder worden er op grond van de waterkwaliteitstoets geen nadere eisen gesteld aan de 
onderhavige lozing. 

Afsluitende overwegingen 
Wij zijn van oordeel dat deze lozing niet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van het 
oppervlaktewater en schade aan de zuivertechnische werken. Tegen het verlenen van de 
gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren. 

BESLISSING 

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het reglement van het waterschap 
Noorderzijlvest, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de 
vergunningaanvraag van Noordgastransport B.V., en de daarbij overgelegde rapportage, 
tekeningen en beschrijvingen, besluiten wij: 
I. aan Noordgastransport B.V., Emmawe.g 64B, 9981 VC Uithuizen, vergunning ingevolge 

a1tikel l, lid 2 van de Wet verontreiniging oppervJaktewateren te verlenen voor het lozen 
van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater afkomstig van Stationsweg t.o. nr. 1, 9983 ST 
Roodeschool, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie D, nummer 3556, 
3558 en 3569 (gedeeltelijk), op de riolering van de gemeente Uithuizermeeden; 

4 



C 

Waterschap NooRDERZIJLVEST 

II. in te trekken het besluit van 2 juli 1991, onder nummer 91/14.092/27/5 MC, waarbij door 
Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen aan Noordgastransport B.V. ee1J1 
lozingsvergunning is verleend voor het lozen van lichtverontreinigde hemelwater, 
afkomstig van het condensaatver1aadstation; 

ID. de geldigheidsduur van de vergunning genoemd onder I. eindigt 10 jaar na het van krncht 
worden van deze vergunning. 

IV. te bepalen dat de volgende bescheiden van de aanvraag deel uitmaken van de vergurming: 
1. Vergunningaanvraag 
2. Bijlagen 1, 2, 3, 5, en 6. 

V. aan de vergunning, genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbindem: 

ALGEMEEN 

1. Begripsomschrijvingen 
Vergunninghouder 

Ons Bestuur 

Bedrijfsafval water 

Noordgastransport B.V., Emmaweg 64B, 
9981 VC Uithuizen; 
Dagelijks Bestuur van het waterschap 
Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen; 
niet huishoudelijk afvalwater vanuit de inrichting di,e op 
de gemeentelijke riolering worden geloosd. 

2. Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat van het op zijn naam staamde 
lozingswerk geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden. 

3. Vergunninghouder dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder bdast 
(is) zijn met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. 
Vergunninghouder deelt binnen 1 maand na het van kracht worden van de vergunriing 
ons bestuur mede naam (namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van degene{n) die 
door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk 1te worden 
gemeld. 

4.1 De in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden geanalyseerd conform de 
methoden waarnaar wordt verwezen in de bij deze vergunning behorende bijlage 1. 

4.2 Voor zover in bijlage 1 geen analysemethoden voor deze parameters zijn opge.rnome:rn ,of 
indien vergunninghouder een ander voorstel heeft met betrekking tot deze methoden, 
behoeven de toegepaste methoden de goedkeuring van ons bestuur. 

LOZINGSEISEN 

5. Het ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalwater mag 
uitsluitend bestaan uit: 
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a. afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de sanitaire voorzieningen van de 
inrichting; 

b. bedrijfsafvalwater, te weten: afvalwater dat via een drainage systeem een 
zuiveringstechnische en een meetvoorziening passee.rt en in het riool van de 
Stationweg wordt geloosd. 
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6.1 Het hemelwater afkomstig van de z.ogenaamde grindbakdrainage dient een bezinksel- en 
vervolgens een olie-afscheider van voldoende capaciteit of goedgekeurd volgens NEN 
7089 te passeren, alvorens het mag worden geloosd. 

6.2 De in lid 1 van dit voorschrift bedoelde afscheider dient zo vaak als voor de goede 
werking ervan noodzakelijk is, minimaal een keer per jaar, van bezonken en opdrijvend 
materiaal te worden ontdaan. 

6.3 De in lid 1 van dit voorschrift bedoelde voorzieningen dienen te allen tijde te kunnen 
worden geïnspecteerd. 

7. Het te lozen afvalwater, bedoeld in voorschrift 5b dient, gemeten ter plaatse van het 
lozingspunt 2 (pomp en monstemameput, lozingstekening bijlage 2 van de aanvraag) 
in enig steekmonster aan de volgende eisen te voldoen: 

het gehalte aan minerale olie niet meer bedragen dan 15 mg/1. 
het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 60 mg/1. 

ONDERZOEK/MAATREGELEN/ RAPPORTAGE 

8. Vergunninghouder dient insteekmonsters van het te lozen afvalwater één keer per 
kwa1taal onderzoek uit te voeren naar de. concentratie van de in voorsch1ift 7 vermelde 
parameters/stoffen. 

9. Vergunninghouder draagt er zorg voor dat steeds binnen een maand nadat de in 
voorschrift 7 bedoelde monsters zijn genomen, de analyseresultaten en de opgave 
van de hoeveelheid geloosd afvalwater aan ons bestuur worden verstrekt. 

10. Desgewenst kan de bernonsterings- en rapportagefrequentie worden aangepast. Een 
voorstel hiertoe dient ter goedkeuring aan ons bestuur te worden overlegd. 

CONTROLEVOORZIENING 

11. 1. Het te lozen bedrijfsafvalwnte.r als bedoeld in voorschrift 5b dient te allen tijde te kunnen 
worden bemonsterd. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte controleput te 
worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden. 

11.2. De in het vorige lid bedoelde controleput (c.q . voorziening) dient zodanig te worden 
geplaatst, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is. 

BEHEER EN ONDERHOUD 

12. De in deze vergunning en daarbij behorende aanvraag bedoelde lozingswerken, 
controlevoorzieningen en voorzieningen tot het terughouden van verontreinigingen, 
moeten doelmatig func tioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en deskundig en 
met zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van ons bestuur moeten door 
vergunninghoudster worden opgevolgd. 

MELDEN VAN WIJZIGINGEN 

13. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer door 
de ten behoeve van de vergunning verlening overgelegde beschrijvingen correct wordt 
weergegeven en/of niet langer voldoet aan in deze vergunning gegeven voorschriften, 
moeten aan ons bestuur worden gemeld en behoeven de goedkeuring van ons bestuur. 
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LOGBOEK (Bedrijfsregistratie) 

14.l Vergunninghouder houdt een logboek bij, waarin in ieder geval de volgende gegevens 
staan vermeld: 

de data en de analyseresultaten van monsters die uit een controlevoorziening(en) 
zijn genomen; 
eventuele bijzonderheden zoals incidenten en storingen welke invloed kunnen 
hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit; 

14.2 Vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaren en zo nodig langer op 
aanwijzing van ons bestuur. 

14.3 Vergunninghouder dient de daartoe bevoegde ambtenaren van het waterschap te allen 
tijde inzage in het logboek te geven 

CALAMITEITEN 

15. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de 
voorschriften, welke bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting 
niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghouder terstond maatregelen te treffen, 
ten einde een nadelige invloed op het functioneren van zuiveringstechnische werken en 
op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken. 
Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient vergunninghouder 
onmiddellijk het Bestuur van het waterschap Noordenijlvest, de sector W&W 
(tel. 050 - 304 8300) in kennis te stellen. 
Indien ons bestuur dit nodig acht dient binnen een door hem te stellen termijn een 
schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding van: 

de oorzaak van het voorgevallene; 
de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene; 
de genomen maatregelen na het voorgevallene; 
de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater; 
de ter zake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

RECHTSOPVOLGING 

Van overdracht door vergunninghouder van het bedrijf of het werk aan een "rechtsopvolger" 
onder algemene of bijzondere titel dienen vergunninghouder en " rechtsopvolger", binnen 
14 dagen na overdracht, mededeling te doen aan ons besruur. 

VI. Vergunninghouder erop te wijzen, dat deze vergunning van kracht wordt met ingang van 
de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. lndkn gedurende de beroepstermijn 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. 

Vil. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan: 
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1. Noordgastransport B.V., Emmawe.g 64B, 9981 VC, Uithuizen; 
2. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsmond, 

Postbus 11, 9980 AA Uithuizen; 
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3. RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad; 
4 . Provinc ie Groningen , Postbus 610, 9700 AP Groningen; 
5. Ministerie van Economische Zaken, t.a.v. de heer .8 , Postbus 20101, 

2500 EC Den Haag. 

Namens het Dagelijks Bestuur van 
het waterschap Noorderzijlvest: 
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Bijlage I 

Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wel para
meters te word.en bepaald volgens de hieronder voor elk van die stoffen dan wel parameters 
genoemde analysemethoden [de NEN-normen zijn afkomstig van het Nederlandse Normalisatie 
Instituut, NNI]. 

Omschrijving Analysemethode 

Minerale olie NEN-EN-ISO 9377-2 (2000) /NEN 6675 (1 989) 
Onopgeloste bestanddelen (in droge stof) NEN-EN 12880 (2001) / NEM 6621 (1988) 

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht 6 weken nadat de wijziging 
door ons bestuur ter kennis van de vergunninghoudster is gebracht. 
Indien vergunninghoudster het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analyse
methode te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van de 
analysemethode niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het 
waterschap Noorderzijlvest een verzoek worden ingediend voor het volgen van een andere 
methode. Het volgen van een andere methode is toegestaan vanaf het moment waarop ons 
bestuur aan vergunninghoudster heeft laten weten dat hij met het volgen van een andere 
methode kan instemmen. 
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Uithuizen, 20 mei 2005. 

DNST: ("\ V 
AFD.: 

Provincie Groningen 
Afd.: Milieuvergunningen 
t.a.v.: dhr. 0:2: 
Postbus 6 
9700 AP Groningen 

Referentie: ADM/6140 
Betreft: Erratalijst bij vergunningaanvraag E/EP/5000216 (ref van Min. EZ) 

Geachte heer 

Bijgaand vind u de erratalijst die aan de Wm - vergunningaanvraag Noordgastrans ort rev. F. 23 
december 2004, dient te worden toegevoegd. Dit op verzoek van de heer , e naar 
aanleiding van zijn bemerkingen op de vorige versie. • • 

Tevens is onder punt 4 de juiste door ons gehanteerde CPR richtlijn voor de propaan opslag tank 
vermeld. 

Dit schrijven vervangt hiermee dan ook onze brief met referentie ADM/6136 van 29 a,,rit 2005. 
"'~ ... t 

10.2. 

Bljlage(n): 1 

Telefoon 0585 44 7000 - fax: 0595 "433153- E-mail: ngt uilhuizen@noordgasi'a nsport. nl 
1-bnd-ogiotor, 'a G ra vc nho 90, n r. 2700:,eso 

Bank. MeasPierson, RO(lerdam, nr. 25.15.83.708 
BTW nummer: NL00171Ml833B01 
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Bijlage behorende bij de brief met referentie ADM/6140 

Errata behorende bij vergunningaanvraag betreffende Noordgastransport B.V. (hierna NGT) 

1. In de vergunningaanvraag staat op pagina 11 onder het kopje "Veiligheid": 
'Wel zal een traject worden gevolgd, waarbij wordt bekeken of mogelijke risico's te beperken zijn 
zodat op termijn aan het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen kan worden voldaan." 

Dit moet worden gelezen als: 
"De uitkomsten zijn getoetst aan het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), ook al valt de 

inrichting van NGT niet onder dit besluit. NGT heeft het BEVI gekozen als toetsingskader omdat dit 
besluit de laatste ontwikkelingen binnen de wetgeving aangaande externe veiligheid weergeeft. Een 
traject zal worden gevolgd waarbij de mogelijke risico's worden beperkt zodat op termijn aan het BEVI 

wordt voldaan." 

2. In de vergunningaanvraag zal op pagina 11 onder het kopje "Toekomst NGT' worden toegevoegd: 
Om te voldoen aan het BEVI zal NGT op termijn (binnen 3 jaar) de laadslangen vervangen door 
laadarmen. 

3. In de vergunningaanvraag staat op pagina 80 na het aandachtstreepje "externe QRA": 
"De conclusie uit de QRA voor gasbehandelingsinstallatie te Uithuizen is, dat het risico voor de 
omgeving binnen de huidige normen valt. Voor Roodeschool zijn nieuwe plaatsgebonden risico
contouren berekend. Het plaatsgebonden 10-a•contour loopt hierbij over een enkele woning." 

Dit moet worden gelezen als: 
"De conclusie uit de QRA voor gasbehandelingsinstallatie te Uithuizen is, dat het risico voor de 
omgeving binnen de huidige normen valt. De huidige normen zijn opgenomen in het Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Dit besluit is als toetsingskader formeel niet op de inrichting van NGT 
van toepassing. Omdat dit besluit de laatste ontwikkelingen binnen de wetgeving aangaande externe 
veiligheid weergeeft, hanteert NGT het als toetsingskader. Voor Roodeschool zijn nieuwe 

plaatsgebonden risico-contouren berekend. Het plaatsgebonden 10-5-contour loopt hierbij over een 
enkele woning, hetgeen volgens het BEVI ontoelaatbaar is. NGT is dan ook voornemens de 
laadslangen te vervangen door laadarmen, binnen de termijn, gesteld in het BEVI ." 

Toelichting op de wijzigingen 1, 2 en 3: 
De kwantitatieve risico-analyse geeft voor de huidige situatie plaatsgebonden risico-contouren die 
volgens het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen ontoelaatbaar zijn. Vervolgens zijn 
aanvullende kwantitatieve risico-analyses uitgevoerd om te bekijken welke aanvullende voorzieningen 
benodigd zijn om aan de normen uit het BEVI te voldoen. Uiteindelijk wordt gekozen voor het 
vervangen van de laadslangen door laadarmen. De bijbehorende plaatsgebonden risicocontouren 
evenals de figuur voor het groepsrisico zullen in bijlage 16 met als titel "Risico contouren toekomstige 
situatie" worden opgenomen. Zie voor de risico contouren ook de appendix behorende bij deze 
erratalijst. 

4. In de vergunningaanvraag staat op pagina 21 van 83 onder het kopje "Propaankoelsysteem" de 
CPR 8-1 vermeld. Dit moet worden gelezen als CPR 11-3. 
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Appendix behorende bij "Errata behorende bij vergunningaanvraag NGT 

Plaatsgebonden risico.contouren voor de condensaat verlaadinstallatie van 

Noordgastransport, locatie Roodeschool 
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Figuur 1 Plaatsgebonden risicocontouren NGT, locatie Roodeschool. Van binnen naar buiten 

zijn zichtbaar de 1 o.s (magenta), 10.e (oranje), 10·1 (groen), 10-a (bruin} en de 10·9 

(donkergroen)-contour 

De 10·
8 

(bruin) en de 10·9 (donkergroen)-contouren liggen dicht bij elkaar. 

In meer detail: 

Figuur 2 Plaatsgebonden risicocontouren NGT, locatie Roodeschool. Van binnen naar buiten 
zijn zichtbaar de 10·5 (magenta), 10" (oranje) en 10·7 (groen) contour 
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,-·'Q Groepsrisico voor de condensaat verlaadinstallatie van Noordgastransport, locatie 

Roodeschool 
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AfdeU- ; provincie gronin~Jn . . ~ 
MIl1euvergunningen 

Postadres 
Postbus 610 

Bezoekadres 
St. J ansstraat 4 
Groningen 
Alg. tel. 050 - 316 4911 

9700 AP Groningen 
Fax 050 • 316 46 32 

Nr. 2005 - 8059 a, MV 

Behandeld door : 
Telefoonnummer: ....... ..--, .. 

s 

10.2.e 
de heer 
Emmaweg 
9981 VC UITHU IZEN 

Groningen, J. ~ ;1 EI l.OUS 

Bij lagen 

Onderwerp : ontwerpvergunningen W m en Wvo 
Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/Roodeschool 

Geachte heer 10.2.e 

Bij schrijven van 5 januari 2005, kenmerk E/ EP/UM 5000421, is u door het bevoegd gezag tot het 
afgeven van de gevraagde Wet milieubeheervergunning (Wm), het Ministerie van Economische 
Zo.ken, Directie Energieproductie, de ontvangst bevestigd van uw aanvraag om een Wm-vergunning 
en, in coördinatie daarmee de aanvraag om een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) voor de Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/Condensaatverlading 
Roodeschool. 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft, bij brieven van gelijke datum, ook zorggedragen voor 
de toezending van de beide annvragen oan de in deze procedure betrokken adviseurs en 
bestuursorganen. 

Het bevoegd gezag tot het verlenen van de Wvo~vergunning is het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap Noorderzijlvest. Aan ons college is, gelet op de samenhang van de gevraagde 
vergunningen en de voorgeschiedenis betreffende de vergunningverlening, verzocht ingevolge art 
14. l, lid l Wm, j uncto art. 7b van de Wvo, de gecoördineerde afhande ling van de procedure voor de 
aangt:vraagde vergunningen te verzorgen 

In vervolg op de aanvragen zend ik u daarom hierbij een exemplaar van de ontwerpbesluiten die ik 
van respectieve lijk het Ministerie van Economische Zaken (Wm, 11 april 2005, kenmerk 
E/EP/Um/5020638 en van het DB van het waterschap (Wvo, 18 april 2005, nummer (00146} 1430) 
heb ontvangen. 
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Ik zal zorgdragen voor de toezending van de ontwerpbesluiten aan de adviseurs en bestuursorganen en 
hen naast de ontwerpbesluiten ook een exemplaar zenden van de door u bij uw brief van 20 mei 199 5, 
ref. ADwl/6140, overgelegde erratalijst bij de Wm-vergunningaanvraag (deze vervangt de eerder 
gezonden errata). 

Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving van de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten en het verslag van het gehouden vooroverleg. 

Voor verdere informatie: verwijs ik u naar de inhcud van deze stuk.ken. 

Tot slot meld ik dat, in overleg met u, een datum is vastgelegd voor een mogelijke (op verwek te 
houden) gedachtewisseling over de aanvngen/ontwerpbesluiten. Deze is bepaald op 15 juni 2005, 
vana f 14.00 uur in het Dorpshuis te Roodeschool. 

Hoogachtend, 



C 

provincie groningen Afdeling 
Milieuvergunningen 

Postadres 
Postbus 610 

Bezoekadres 
St. Jansstraat 4 
Groningen 
Alg. tel. 050 • 316 49 11 

9700 AP Groningen 
Fax 050 - 316 46 32 

Nr. 2005 - 8059 h, MV 

Behandeld door : 
Telefoonn urnmer: "ffl:'r.-l4 .2.e 

Ministerie van Economische Zaken 
Directie energieproductie 
de heer 1 .2.e 
Postbus 
2500 EC DEN HMG 

Groningen, l 6 ,"f f 1 2005 

Antwoord op : uw brief van 11 april 2005, kenmerk E/EP/Um/5020076 

Bijlagen : div. 

Onde.rwerp : ontwerpvergunningen Wm en Wvo 
Gruibehondelingsinstallatie Emmapolder/Roodeschool 

Geachte heer 

Bij uw hiervoor vermeld schrijven zond u mij uw ontwerpbeschikking op de aanvraag van 
Noordgastransport B.V. te Uithuizen om een nieuwe vergunning ingevolge de Wet vt:rontn:iniging 
oppervlaktewateren (Wvo) voor de Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/Condensaatverlading 
Roodeschool. 

Uw ministerie is het bevoegd gezag tot het afgeven van deze vergunning. 
Het bevoegd gezag tot het afgeven van de gelijktijdig aangevraagde Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren-vergunning (Wvo) voor de locatie Roodeschool van deze inrichting is het 
Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. 
Aan ons college is, gelet op de samenhang van de gevraagde vergunningen en de voorgeschiedenis 
betreffende de vergunningverlening, verzocht ingevolge art. 14. l , lid 1 Wm, juncto art. 7b van de 
Wvo, de gecoördineerde afhandeling van de procedure voor de aangevraagde vergunningen te 
verzorgen. 

Van het DB van het waterschap heb ik inmiddels ook de ontwerpbeschik.king-Wvo ontvangen 
(18 april 2005, nummer (00146) 1430); deze zend ik u hierbij toe. 

In dat kader van de overeengekomen gecoördineerde behandeling bevestig ik de ontvangst van uw 
ontwerpbeschikking en heb ik inmiddels zorggedragen voor de toezending van d~ ontwerpbesluiten, 
vergezeld van een e,cemplaar van de kennisgeving van de terinzagelegging en het vers1ag van het 
gehouden vooroverleg aan de aanvrager en de adviseurs/bcstuursorganc:n. 
De afschriften vnn deze aonbit:dingsbrieven, de kennisgeving en het genoemd verslag gaan hier bij. 

Website: www.provinciegroningen.nl • E-mail: info@provinciegroningen.nl 
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Ook de directe 'omwonenden' van de locatie te Roodeschool (een twaalftal adressen) zijn 
geïnformeerd, onder toezending van de kennisgeving . 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de inhoud van deze stukken. 

Tot slot meld ik dat, in overleg met u, een datum is vastgelegd voor een mogelijke (op verzoek te 
houden) gedachtewisseling over de aanvragen/ontwerpbesluiten. Deze is bepaald op 15 juni 2005, 
vanaf 14.00 uur in het Dorpshuis te Roodeschool. 

Hoogachtend, 
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NOOROGASTRANSPORTBV 
Emmaweg64b, 9981 VC Uithuizen 

1JEP 
l . .1.,0 

10.2.e 

Referentie: ADM/6137 
Betreft: verwerken proceswater 

1 o APR 200S 

KI 
Retro 

1 3 MEI 100S 

Ministerie van Economische Zaken 
t.a .v.: 0.2.e 
Postbo zo,,"rrr--

2500 EC Den Haag 
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Naar aanleiding van uw antwoord per e-mail d.d. 29 maart 2005 op onze brief met referentie: 
ADM/6135 van 22 maart 2005, willen wij als volgt reageren. 

In de eerste plaats was het schrijven bedoeld om aan te geven, dat het splitsen van hemelwater en 
procesafvalwater kan worden gerealiseerd en wij zodoende de beslisboom ook volgen. Ook het 
afvalwater uit het laboratorium kan daar onder worden begrepen. 

Voor het proceswater zien wij vooralsnog geen reden om het toevoeren naar de incinerator te 
stoppen. Immers, deze stroom bevat hoge concentraties brandbare componenten, waardoor daar 
sprake is van vloeistof met een positieve calorische waarde. Het verbranden van deze stroom in de 
incinerator biedt, samen met de gassen die eveneens uit de glycolregeneratie ontwijken, de 
mogelijkheid om de energetische waarde te benutten. Deze mogelijkheid, in de beslisboom 
aangegeven in de stap "warmtebenutting haalbaar?", wordt onderzocht. De incinerator en de hete olie 
fornuizen staan Immers dicht bij elkaar. Ook het gasverbruik van de hete olie fornuizen zal dan 
afnemen. 
Bovendien zal het gasverbruik van de incinerator drastisch afnemen nadat het hemelwater niet meer 
ter ·verbranding" wordt toegevoerd. 

In de BREF voor Mineral Oil and Gas refineries staat in hoofdstuk 4.17 .4 Techniques to reduce VOC 
ernission::. bij llel zesde aandachtspunt, dat: "c,vçrheads and any gas vented from s!orage and glycol 
and methanol regeneration units should be condensed and incinerated". 
Daarna wordt in 4.17.6 Techniques to reduce water emissions bij het vierde aandachtspunt genoemd, 
dat: "process effluents trom glycol or methanol regeneration plants and any other high BOD/COD 
effluents should be kept separate from other streams, e.g. surface water, and treated before discharge 
to the site effluent system''. 
Onze gedachtegang in deze is, dat de benutting van de aanwezige energie in alle bedoelde stromen 
voor het verwarmen van de hete olie een betere oplossing is. Dit is dezelfde werkwijze als offshore 
wordt toegepast. 
De gevolgen van de door u voorgestelde oplossing, inclusief een raming van de kosten voor die route 
zijn al opgesomd in uw eerdere schrijven en onze brief 6135. 

Bovendien dient men zich te realiseren, dat als het gas uit de glycolregeneratie via de incinerator moet 
worden verbrand er een bijzonder inefficiënte unit blijft bestaan. Deze zal n.l. niet zonder steun gas 
kunnen functioneren, terwij l warmte terugwinning in die situatie geen haalbare zaak is. 

Telefoon: 0596 447000 - Fax: 0595 433153- E-mail: ngt.uithuizen@noordga51faosport.nl 
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Uiteraard heeft de aanwezigheid van kwik onze aandacht. Ook uit de BREF blijkt, dat dit geen 
onbekend fenomeen is. 

WIJ zijn van mening, dat net voorscnrift voor de locatie Emmapolder or'lder C.9 om met de 
"verbranding van water'' binnen de gestelde termijn van één jaar na van kracht worden van de 
beschikking te stoppen niet redelijk is, omdat dit niet uitvoerbaar is, aangezien het voorgestelde 
alternatief niet voorhanden is. 

Wij stellen voor, om de beslisboom uil de vergunningaanvraag te blijven volgen en indien nodig 
gefundeerd en in overleg van genoemd voorschrift te mogen afwijken. Er kan zodoende na gedegen 
onderzoek en ontwerp een efficiënte en effectieve installatie ontstaan, die de toets van de "Stand der 
techniek" kan doorstaan. 
Gaarne zouden wij op korte termijn het bovenstaande in een gesprek willen toelichten. 

10.2.e 
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Provincie Groningen 
t.a.v. de heer . .e 
(afd. milieuvergunningen) 
Postbus 610 
9700 AP GRONINGEN 

Datum Uw kenmerk 

1 i APR 2005 
Onderwerp 

Ministerie van Economische zaken 

Ons kenmerk 

E/EP/UM/ 
5020076 

Bijlage(nl 

Aanbieding Ontwerp-beschikking (Wm) t.b.v. Noordgastransport B.V. 
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Hierbij doe ik u toekomen de ontwerp-beschikking ingevolge artikel 8.1, lid 1, sub b en c, 
juncto artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, met betrekking tot het veranderen en in 
werking hebben van de inrichting Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/ Condensaat
verlaadstation Roodeschool van Noordgastransport B.V. 

In het kader van de overeengekomen gecoördineerde behandeling van zowel het verzoek 
om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, alsmede van het verzoek om een 
lozingsvergunning ingevolge dt: Wet verontreiniging oppervlaktewateren 0NVO) voor de 
locatie van Condensaatverlaadstation Roodeschool, verzoek ik u om zorg te dragen voor 
het voortzetten van de procedure, zoals vastgelegd in afdeling 3.5 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). 

Tevens verzoek ik u om eventuele inspraakreacties/adviezen die ten aanzien van de 
ontwerp-beschikking ingevolge de Wet milieubeheer worden ontvangen aan mij te doen 
toekomen. 

1 O. 2. e---------

Bezoekaelres 

Prinses Beatrixlaan 5 

Hoofdk;intoor 

Bnuidenhoutsaweg 30 

Po:stbu5 20101 

2 ~oo EC ·s•Gravennage 

Doorkiesnumrrer Telefax 

(070) 0.2.e (070) 0.2.e 

Telefoon 1070) 379 89 11 8ohandeld door 

Telefax (0701 34 7 40 8 1 .2.e 
Email ezpost@minez.nl .__ ____ __. 

weosile www.minez.nl Verzoeke bii beantwoording van de1:e brief ons kenmerk te vermelden 



E1EP;UM, 5020638 

Datum 

l 1 APR 2005 
Kenmerk 

E/EP/UM/5020638 
Onderwerp 

MiJicuvcrgunning 

Ministerie van Economische Zaken 

Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/Condensaatverlaadstation Roodeschool 

Ontwerpbeschikking 

Besluit van de Minister van Economische Zaken 

1. Onderwerp aanvraag 
Op 04-01-2005 is een aanVTaag ontvangen van Noordgastransport B.V., te Uithuizen. om 
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en in werking 

hebben van de inrichting bestaande uit de Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder en het 
bijbehorende Condensaatverlaadstation Roodeschool. 

De locaties Emmapolder en Roodeschool zijn met elkaar verbonden via een ondergrondse 
condensaattransportleiding, die deel uitmaakt van de inrichting. 
De inrichting is in zijn geheel gelegen in de g~mecntc Eemsmond. 

De locatie Emmapolder (gasbehandelingsinstallatie) is gelegen op de percelen kadastraal 
ingedeeld, gemeente Uithuizen, Sectie F. nummer 41 (locatie Emmaweg) en nummer 54 
(toegangsweg); 
De locatie Roodeschool (condensaatverlaadstation) is gelegen op de percelen kadastraal 
ingedeeld, gemeente Uithuizermeeden, Sectie D, nummers 3556 (locatie Roodeschool), 
3558 en 3569 gedeeltelijk (emplacement). 

Voor het veranderen en in werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 8.1. 
eerste lid, onder bene, van de Wet milieubeheer, juncto het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer, vergunning v1:reist. 
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E/EP/UM/502063 8 
Ministerie van Economische Zaken 

De activiteiten zijn vergunningplichtig (in hoofdzaak) op basis van categorie 2 .6, b van 

Bijlage l van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer: 
[aar<lgasbehandelingsinstallaties en gasverzamelinricbtingen, met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van l 0. 106 m3 per dag (bij 1 bar en 273° K) of meer]. 

Onder verwijzing naar artikel 8 .4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is bepaald , dat de 

aanvraag berrekk:ing heeft op het veranderen en in werking hebben van de gehele 

inrichting waarmee de verandering samenhangt. 
Ingevolge artikel 8.4, vierde lid, von de Wet milieubeheer vervallen eerder verleende 

vergunningen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt. 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen hebben eerder, op 8 augustus 1990, een 
oprichtingsvergunning op grond van de Hinderwet (nu Wet milieubeheer) verleend 
(Provincie Groningen, nr. 14.252, MC). 
Een verbeterde versie is verzonden op 19 november 1990 (nr. 90/20.286/43, MC). 

Voor een overzicht van voor de locaties tot op heden verleende vergunningen verwijs ik 

naar hoofdstuk 2 van de vergunningaanvraag. 

Aanleiding voor het aanvragen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 

vergunning, is de in de Wet milieubeheer opgenomen verplichting tot periodieke. 
actualisering en de in dat kader, door de provincie Groningen in 1999 uitgevoerde 

actualiseringstoets. 

Als gevolg van het in werking treden van de Mijnbouwwet (op 1 januari 2003) is de 
bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer 
voor de inrichting van Noordgastransport B.V. gewijzigd. 

De inrichting van NoordgastransportB.V . is, op grond van de in het Mijnbouwbesluit 
vastgelegde definities (zie artikel 2, lid 1, onder d, een g) een "mijnbouwwerk". 

Op grond van artikel 8.2, derde lid, van de Wet milieubeheer is de Minister van 
Economische Zaken het bevoegde gezag ter zake van de milieuvergunning voor 

m ijnbouwwerken die inrichtingen krachtens de Wet milieubeheer zijn. 

2. Samenhang met andere procedures 
Naast verandering van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer is voor de 

locatie Roodeschool een herziening van de vergunning op grond van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater (WVO) aan de orde. 

De vergunningaanvraag inzake de WVO zal separaat worden behandeld door het 
Waterschap Noorderzijlvest, maar de vergunningprocedures worden parallel doorlopen en 
gecoördineerd door Provincie Groningen. 
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E/EP/UM/5020638 
Ministerie van Economische zaken 

3. Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer 

Met betrekking tot deze aanvraag is de procedure gevolgd zoals die aangegeven in 
afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in hoofdstuk 13 van de Wet 
milieubeheer (Wm). 

Ingevolge artikel 8. 7 Wet milieubeheer juncto artikel 7.3 van het [nrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer is een exemplaar van de aanvraag alsmede een 
exemplaar van het ontwerpbesluit om advies gezonden aan: 

De Inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in d~ 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe (VROM Inspectie Noord); 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen; 
De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de mijnen) 

Walerschap Noor<lerzijlvest. 
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na aanvang van de 
terinzagelegging van het ontwerpbesluit ter zake van dit ontwerpbesluit te adviseren 
(art.3:23, lid l, Awb). 

Het ontwerpbesluit is. in overeenstemming met artikel 3:21Awb en artikel 13.4 Wm 
tezamen met de aanvraag ter inzage gelegd van [HOLD] t/m (HOLD}; daarvan is kennis 
gegeven door een publicatie in [HOLD] en de Nederlandse Staatscourant van (HOLD] 
(art .. 3:30, eerste lid, art.3:19 Awb). 

Overeenkomstig artikel 3:21, lid 1, sub b van de Awb is een verslag van het vooroverleg 

opgesteld. Dit verslag is met de aanvraag en de ont\verpbeschikking ter inzage gelegd. 
fHOLD: check] 

Op .. -.. -2005 is een inspraakavond gehouden in ....................... Een verslag is met de 
aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. [HOLD: check] 

Aan de bewoners/gebruikers van de in de directe omgeving van de hier betreffende 
inrichting gelegen panden is een kennisgeving van de terinzagelegging van het ont\ve11>• 
besluit gezonden (art. 13.4, sub b Wm). [HOLD: check] 

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 
Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aan de 
ontwerpbeschikking te verbinden voorschriften. 
Dit advies is integraal in de onderhavige ontwerpbeschikking verwerkt. 

3 



r., 
E/EP/UM/5020638 

Ministerie van Economische Zaken 

S. Gronden van de beslissing 
5.1 Beoordeling van de aanvraag 
De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de artikelen 8 .8 tot en met 8. 10 van de Wet 

milieubeheer (Wm). In eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8, lid 1, van 
de Wet milieubeheer de volgende aspecten betrokken: 

a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen 

kan veroorzaken; 
b . de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken; 
c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is 

gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het 
oog op de bescherming van het milieu; 

d. de voor het einde van de in artikel 3:24 van de Algemene wet bestuursrecht 
bedoelde termijn overeenkomstig de artikelen 3:23. 3:24 en 3:25 van die wet 
ingebrachte adviezen en bedenkingen en de overeenkomstig artikel 8.31 

ingebrachte adviezen; 
e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor 

het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel 
mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen. 

Op grond van artikel 8.8, lid 2, van de Wet milieubeheer moet b ij de beoordeling van 
deze aanvraag reken ing worden gehouden met: 
f. het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) op basis van artikel 10.14 Wm; 
g. de r ichtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden. 

Op grond van artikel 8.8, lid 3, van de Wet milieubeheer moet bij de beoordeling van 
deze aanvraag in ieder geval de volgende punten in acht worden genomen: 
h. de grenswaarden die op basis van hoofdstuk S van de Wet milieubeheer gelden of 

die voortvloeien uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen). 

Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat: 
1. bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met 

betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, 
dan wel bij ofkrachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten. 

De voorgaande punten worden in het navolgende behandeld . Wanneer de beoordeling en 

toetsing van de aanvraag aan de genoemde punten geen aanleiding geen tot het maken 
van opmerkingen, wordt hier verder niet op ingegaan. 

Van belang bij de beoordeling is dat het b ij deze vergunningverlening gaat om een Wm
revisievergunning met als onderliggende vigerende milieuvergunning een oprichtings
vergunning Hinderwet (nu Wet milieubeheer) van 8 augustus 1990 voor de gas- en 
condensaatbehandelingsinstallatie te Uithuizen en het condensaatverlaadstation te 
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Roodeschool (Provincie Groningen, nr. 14.252,MC). Een verbeterde ven.ic is verzonden 
op 19 november 1990 Nr. 90/20.286/43, MC. 
ln deze milieuvergunning is aan de mnchtmg een zekere m1heugebru1ksru1mte 
toegekend, die betrokken dient te worden bij de hierna volgende af wegingen op grond 
van het ALARA-beginsel uit artikel 8.11, lid 3, Wmen de beoordeling van de Stand der 
Techniek in een reeds bestaande inrichting die sinds 1975 in werking is. 

5.2 Natuurbeschermingswet, Habitat- en Vogelrichtlijn, PKB-Waddenzee, Flora- en 
faunawet 

Met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, de Habitat- en Vogelrichtlijn, de PKB
Waddenzee en de Flora- en faunawet wordt het volgende overwogen: 

Zowel de locatie Emmapolder als de locatie Roodeschool zijn bestaande locaties. 
Alleen <le locatie Emmapolder is gelegen in de nabijheid van de Waddenzee. 

Het grootste deel van de Waddenzee is in gevolge de Natuurbeschermingswet aangewezen 
als beschermd natuurmonument (beschikking aanwijzing Waddenzee IJ, d.d. l 7 november 
1993, Staatscourant 237). 
Het industrieterrein waarop de locatie Emmapo!der is gevestigd, ligt buiten dit gebied. 
Voor de externe werking van de Natuurbeschermingswet is op grond van jurisprudentie 
bepalend of voldoende aannemelijk is <lat het in werking hebben van <le inril.:hting <le 
wezenlijke kenmerken van het aangewezen gebied aantast. 

In de IIabitatriehtlijn is in artikel 6 lid l en 2 vastgelegd dat lidstaten door hen in het 
kader van de richtlijn aangewezen gebieden in stand dienen te houden en dienen te zorgen 
dat de kwaliteit van gebieden niet verslechtert en er geen 'significante ' verstoring 
optreedt. Deze regelgeving heeft betrekking op het bestaand gebruik van het gebied. 
Daarnaast wordt in artikel 6, lid 3 en 4 een afwegingskader gegeven voor de beoordeling 
van nieuwe projecten in aangewezen gebieden. 
Deze beide afwegingskaders gelden ook voor vogelbeschermingszones als bedoeld in de 
Vogelrichtlijn (art. 7 Habitatrichtlijn). 

De Waddenzee is één van de gebieden die door de Nederlandse overheid, in het kader van 
de Habitat- en de Vogelrichtlijn, op grond van de Natuurbeschermingswet is aangewezen 
als bcschcnnd natuurgebied. 

Op dit moment heeft de wettelijke vastlegging van de vereisten uit de Vogelrichtlijn nog 
niet plaatsgevonden. Het genoemde afwegingskader is in soortgelijke bewoordingen temg 
te vinden in de planologische kernbeslissing, het Structuurschema Groene Ruimte en de 
PKB-Waddenzee en werkt zo door in de besluitvorming ten aanzien van concrete 
activiteiten. De afweging die kan worden gemaakt is of de door het onderhavige besluit 
toegestane emissies significante gevolgen zullen hebben voor de Waddenzee. 
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De Flora- en faunawet is op l april 2002 in werking getreden. Deze wet bundelt de 

bepalingen over bescherming van planten- en diersoorten, zoals die voorheen in 
verschillende wetten gestalte hc::c::fi gdcrc::gc::n. De:, wet heeft betrekking op de individuele 

beschennde plant- en diersoorten. 

De Waddenzee als speciale beschenningszone ingevolge de Vogel- en Habitatrichtlijn en 
als Staatsnatuurmonument is beschennd via de Natuurbeschermingswet. 

De beschermende maatregelen in de Flora- en faunawet betreffen hoofdzakelijk de 
soortenbescherming, voor gebiedsbeseherming blijft de rechtstreekse werking van 
artikel 6 van de Habitatrichtlijn gelden, tenminste zolang de nieuwe Natuurbeschem1ings

wet nog niet volledig in werking is getreden. 

In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen of vernielen van 

nesten, holen, voortplantings- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in 
dat als de oprichting of het in werking zijn van een vergunningphchtige inrichting leidt 
tot verstoring of beschadiging van (voortplantings- en rustplaatsen van) beschermde 
soorten, dit bij de Wm-vergunning moet worden betrokken. Daarnaast is in dat geval 
ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist. 

In dit verband is het volgende oveiwogen: 
Natuurbeschermingswet 
Ten aanzien van de toepassing van de Natuurbeschermingswet en de daarop gebaseerde 
externe werking van de bestaande activiteiten van NGT op het aangewezen gebied ben ik 

van oordeel dat: 
- de emissies naar de lucht en de daardoor veroorzaakte immissies en deposities zodanig 
zijn dat er vanuit mag worden gegaan dat de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee en 

niet zullen worden aangetast; 
- de milieueffecten veiwaarloosbaar klein zijn, dat wil zeggen dermate klein zijn dat ze 
geen invloed hebhen op de natuurlijke kenmerken van het aangewezen gebied; 
- de lichtuitstraling en de gduidsuitstraling, gelet op de daarvoor opgenomen 
voorschnften geen effecten hebben op het natuurlijke milieu van de Waddenzee. 

Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel dat van de onderhavige activiteiten geen 
significante effecten verwacht mogen worden op het aangewezen beschermde Staats

natuunnonument de Waddenzee. Dit leidt tot de conclusie dat voor de onderhavige 
inrichting een vergLmning op grond van de Natuurbeschermingswet niet noodzakelijk is. 

Habitat- en Vogelricht!Un 
Ten aanzien van de toepassing van de Habitat- en Vogelrichtlijn ben ik van oordeel dat de 
kwaliteit van de aangewezen gebieden niet verslechtert en er geen verstoring optreedt in 
die gebieden tengevolge van de activiteiten op de locatie Emmapolder. Ook in vogel
bescherrningszones zijn geen negatieve effecten te verwachten. Binnen het afwegings-
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kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn is geen sprake van belemmering door de 
voorgenomen activiteiten. 

PKB-Waddenzee 
De onderhavige activiteiten komen niet voor op de lijst met zogenaamde risicovolle 
activiteiten welke een onomkeerbaar effect op <le Waddenzee kunnen hebben, zoals Jie is 
opgenomen in de PKB-Waddenzee. Uit de voorgaande afwegingen in het kader van de 
natuurbeschermingswet en de Habitat- en Vogelrichtlijn blijkt dat van de onderhavige 
activiteiten geen negatieve effecten zullen optreden op de wezenlijke kenmerken van de 
Waddenzee, zodat ook de externe werking van de inrichting, in het kader van de PKB
Waddenzee, niet van toepassing geacht mag worden. 

Flora• enfuimawet 
Een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is niet vereist, omdat het gaat om 
voortzetting van een bestaande activiteit. Het inwerking zijn van de inrichting leidt niet 
tot het beschadigen of vernielen van nesten, holen, voortplanting!';- en rustplaatsen van 
beschermde diersoorten noch tot verstoring of beschadiging van beschermde soorten op 
grond van de Flora- en faunawet. 

5.3 IPPC-riehtlijn ([ntegrated Pollution Prevention and Control) 
Vanaf oktober 1999 moeten bepaalde categorieën van nieuwe inrichtingen ( en bij 
belangrijke wijzigingen ook bestaande) voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn. 
(Richtlijn 96/61 /EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). 
Vanaf31 oktober 2007 dienen ook de vergunningen voor bestaande inrichtingen in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen vo.n de IPPC-richtlijn. 

De IPPC-richtlijn bepaalt onder andere dat vergunningen moeten waarborgen dat door de 
inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden 
getroffen, door toepassing van de best beschikbare techniek. 

De IPPC-richtlijn heeft geleid tot vervanging, in de Wet milieubeheer, van het ALARA
beginsel (As Low As Reasonably Achievable) door het BAT-begrip (Best Available 
Technology). 

De gasbehandelingsinstallatie Emmapolder (Uithuizermeeden) wordt met name genot'.md 
in het Reference document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas 
Refincries, February 2003 (BREF). Bij het bepalen van <le best beschikbare technieken 
moet daarom met deze BREF rekening worden gehouden. Van het BREF mag alleen 
gemotiveerd worden afgeweken. 

In hoofdstuk 4.17 van het voornoemde BREF staan technieken genoemd die overwogen 
moeten worden bij het vaststellen van <le BAT. 
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Een aantal van de genoemde technieken zijn niet relevant, bijvoorbeeld omdat deze 
bedoeld zijn voor de behandeling van zuur gas. 
Voor de relevante technieken b lijkt uit de vergunningaanvraag dat hieraan wordt volda,m. 

Uitzondering hierop vormt de in 4.17.6 beschreven BAT techniek ter reductie van 

emissies naar water: "proces effluent van glycol en methanol regeneratie units en ander 
effluents met een hoog BOD/COD-gehalte dienen gescheiden van andere stromen zoals 
regenwater te worden behandeld en geloosd". 
Op de Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder worden deze stromen niet gescheiden 
behandeld en geloosd, maar gemengd en in een incinerator verbrand. 
Het is echter vooral om redenen van energie efficiency (zie 6.4) dat het verbranden van 
water niet als BAT kan worden gezie.n. 

6. Gevolgen voor het milieu 
6.1 Algemeen 
De vergunningaanvraag heeft betrekking op een reeds jaren bestaande inrichting. 
De inrichting omvat twee locaties (Emmapolder, respectievelijk Roodeschool), en een 
transportleiding. De activiteiten op beide voornoemde locaties blijven in hoofdzaak 
onveranderd voortbestaan. 
De locatie Emmopolder is via een ondergrondse condensaat-transportleiding verbonden 
met de locatie Roodeschool. Deze transportleiding is daarom onderdeel van de inrichting. 
Aan de onderhavige vergunning zijn terzake van deze pijpleiding geen voorschriften 
verbonden, omdat eisen ten aanzien van deze pijpleiding in het Mijnbouwbesluit 
(artikel 93) en de Mijnbouwregeling (Hoofdstuk 10) zijn opgenomen. 

6.2 Bodem 
Op de locatie Emmapolder zijn in het verleden een aantal bodemverontreinigingen 
aangetroffen en gesaneerd (zie bijlage 10 van de aanvraag). Voor een aangetroffen 
bodemverontreiniging (bij de emergency pit) loopt momenteel nog een bodemsanering. 

De beoordeling van de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen ter 
voorkoming en beperking van bodem- grondwaterverontreinig1ng op de locaties Emma
polder en Roodeschool is gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
2001 (NRB). 
Het emissie- en immissierisico is bepaald met behulp van de Bodemrisico checklist 
(BRCL). 

In een apart bodemrisicodocument (rapportnummer 3312004) zijn de risico's voor de 
bodem geïnventariseerd. Dit rapport is als bij lage 12 opgenomen in de aanvraag. 

Uit het rapport blijkt dat de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen in een 
aantal gevallen leiden tot een bodem risicocategorie C (extra voorziening/maatregelen 
noodzakelijk). 
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Het is noodzakelijk om aanvullende maatregelen te nemen om te komen tot bodemrisico 
categorie A (ver.vaarloosbaar risico). 
In de aan"Taag zijn maatregelen beschreven die erop gericht zijn om dit te realiseren. 
In een voorschrift is vastgelegd dat de maatregelen binnen 18 maanden na het van krncht 
worden van deze vergunning moeten zijn uitgevoerd. 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), gaat er van uit dat (zelfs) de 
maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit 
volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. 
Om die reden blij~ bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht 
op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen en beperkt zich tot 
het vastleggen van de huidige bodemkwaliteit om aantasting van de bodemkwaliteit aan 
te kunnen tonen. 
Indien aldus een onverhoopte bodembelasting wordt geconstateerd (buiten de reeds 
bekende bodemverontreiniging zoals beschreven in hoofdstuk 16 van de aam,rnag) kan 
het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker. 

6.3 Geluid 
Voor zowel de locatie Emmapolder als voor de locatie Roodeschool geldt dat er een 
geluidszone is vastgesteld (geluidsgezoneerd industrieterrein). Uit akoestisch onderzoek 
is gebleken dat voor beide voornoemde locaties geldt dat de 50 dB{A)-etmaalwaarde
contour in zijn geheel binnen de 50 dB(A)-zonegrens valt 
- Locatie Emmapolder: 
De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van 
de meest nabijgelegen woning aan de Emma weg 45 dB(A) en ligt daarmee onder de 
geldende grenswaarde. 
Aanvullende geluidbeperkende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht. 
- Locatie Roodeschool: 
De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hedraagt ter rlaatse van 
de meest nabijgelegen woningen 48 dB{A) en ligt daarmee onder de geldende grens
waarde. De maximale geluidniveaus ter plaatse van enkele van deze woningen zijn 
bepaald en bedragen ten hoogste 72 dB(A). Dit niveau treedt alléén op in de dagperiodc. 
Aan de geldende voorkeursgrenswaarde van 70 dB(A) wordt hiermee niet voldaan, maar 
de waarde blijft binnen de maximaal te vergunnen waarde van 75 dB(A). 
Het maximale geluidsniveau wordt veroorzaakt door het remmen van de locomotief. 
Het is niet mogelijk om het piekbronvermogen van het remmen van de locomotief terug 
te brengen. Verder verlagen van de rangeersnelheid is geen optie, aangezien het rangeren 
reeds biJ lage snelheid geschiedt. 
Het afschem1en van deze geluidsbron, door het aanbrengen van geluidsschennen rond de 
locatie Roodeschool, is niet redelijkerwijs te verlangen. 
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De situatie rond beide locaties wordt milieuhygiënisch aanvaardbaar geacht, de gevraagde 

activiteiten passen in de geluidsz.ones en er wordt voldaan aan het al ara-principe. 

6.4 Energiebesparing 
Noordgastransport B.V. (NGT) behandelt gas, afkomstig van verschillende offshore gas
producenten, dat via de NGT-leiding op de locatie Emmapolder binnenkomt. 

NGT is geen deelnemer van het Convenant " Intentieverklaring uitvoering milieubeleid 
olie- en gaswinningsindustrie" en heeft ook niet de Meerjaren-afspraak (MJA) over 

verbetering van de energie-efficiency ondertekend. 
Echter, NGT geeft aan dat zij, conform de richtlijnen die zijn opgenomen in hun beleids
verklaring, streeft naar een zo hoog mogelijke energie-efficiency van het gehele bedrijfs

proces. 

De circulaire "Energie in de milieuvergunning" (oktober 1999) noemt als ondergrens 
voor relevantie V!lll energieverbruik voor een inrichting een energieverbruik van van 

25.000 m3 aardgas per jaar. 
Noordgastransport B.V. heeft een jaarverbruik van aardgas van ca. 11 x 106 m3 per jaar. 
Daarom heeft Tebodin B.V. in 2003 in opdracht van NGT een energiebesparings
onderzoek uitgevoerd: "Energiestudie Noordgastranspon B.V.", waarbij besparingsopties 

in beeld zijn gebracht. 

De belangrijkste besparingsopties zijn gericht op het nuttig gebruik van offgas, enerzijds 
door het voorkomen van affakkelen. anderzijds door het op alternatieve wijze verwerken 
van afvalwater waardoor offgas niet langer als stookgas van de incinerator voor het 
" verbranden van afvalwater" ingezet hoeft te worden. 
De beschikbare hoeveelheid en kwaliteit van het off gas wordt bepaald door het proces en 
de grondstofsamenstelling. 

In de vergunningaanvraag is in een " beslis boom" aangegeven dat onderzoek wordt 
gedaan naar de mogelijkheden van nuttig gebruik van offgas (terugvoeren naar het 
productiegas na recompressie of gebruiken als stookgas in de aanwezige gasmotoren of 

ten behoeve van de opwekking van elektriciteit). 
Afuankelijk van de bevindingen zal tot de inzet van off gas als stookgas of tot 
recompressie van offgas worden overgegaan. 

Uit de aanvraag blijkt dat nu een grote hoeveelheid offgas (ca. 2.000.000 m3 per jaar) 
wordt afgefakkeld. 

Op grond van artikel 38, lid l, van het Mijnbouwbesluit, is het verboden om aardgas afte 
blazen of af te fakkelen in de open lucht dan wel andere verontreinigende stoffen uit te 

stoten. 
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Op grond van artikel 38, lid 2, van het Mijnbouwbesluit, geldt het eerste lid niet indien 
het afblazen of affakkelen van aardgas dan wel de uitstoot van andere verontreinigende 
stoffen onvermijdelijk is voor een normale bedrijfsvoering in het mijnbouwwerk. 
In dat geval worden alle maatregelen getroffen om schade tengevolge van het afblazen of 
affakkelen van aardgas dan wel de uitstoot van andere verontreinigende stoffen zoveel 
mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. 
Naar mijn oordeel is het affakkelen van grote hoeveelheden offgas niet als onvermijdelijk 
voor een normale bedrijfsvoering in het mijnbouwwerk aan te merken. 

Offgas kan bijvoorbeeld, naast eventueel gebruik als stookgas voor de propaan
compressoren, via recompressie in de gasstroom worden teruggevoerd of nuttig worden 
gebruikt voor de opwekking van elektnciteit met behulp van een door een gasmotor 
gedreven generator. 
Het installeren van een offgascompressor of generator betekent dat naast een aanzienlijke 
energiebesparing ook een significante reductie van emissies bereikt wordt. 

In de vergunningaanvraag en de "Energiestudie Noordgastransport B.V." wordt verwezen 
naar bestaande richtlijnen (circulaire Energie in de milieuvergunning) ten aanzien van het 
doorvoeren van verbeteringen en daarbij toe te passen berekeningsmethode betreffende 
benodigde investeringen (NCW - netto contante waarde) en als beslissingscriterium te 
hanteren terugverdientijd (vijf jaar). 

Gegeven het feit dat het bij affakkelen gaat om een activiteit waarvoor op grond van het 
Mijnbouwbesluit een verbod geldt, acht ik de aangehaalde richtlijn en het element 
"terugverdientijd" niet maatgevend en in principe niet relevant. 

Voor de offgascompressor wordt in de energiestudie geen terugverdientijd berekend, 
maar voor de generator blijkt de terugverdientijd 8 jaar te zijn, op basis van een NCW 
met 10% rente en zonder rekening te houden met eventuele subsidies. 
Rekening houdend met de aard van het bedrijf (continuïteit, levensverwachting) zal een 
dergelijke maatregel de continuïteit van het bedrijf dus niet in gevaar brengen. 
Het voorschrijven van maatregelen ter reductie van het affakkelen van off gas acht ik dan 
ook alleszins gerechtvaardigd. 
Affakkelen van pilot,- purgegas en incidenteel vrijkomende gassen tijdens onderhoud, 
behoort wel tot de normale bedrijfsvoering. 

Uit de aanvraag blijkt dat ook veel off gas (max .. l.140.000 m3 per jaar) wordt gebruikt 
voor het "verbranden van afvalwater". 
Hiermee wordt bedoeld het verbranden van de brandbare bestanddelen koolwaterstof, 
glycol en methanol in het afvalwater, waarbij het water wordt verdampt. 
Voor het verbranden van deze hoofdzakelijk uit water bestaande afvalstroom was in 2003 
circa 650.000 m3 aardgas nodig, waardoor circa 1300 kg NO,, 200 kg CO en 900.000 kg 
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CO2 naar de lucht werd geïmiteerd. (Hierbij is de hoeveelheid NO\ en CO gebaseerd op 
het gasverbruik en niet op metingen). 

Het "verbranden van afvalwater" is mede daarom naar mijn oordeel niet in 
overeenstemming met de Stand der Techniek. 

Voor het reinigen van 5000 m1 water per jaar (gemiddeld 14 m3/dag) met koolwater
stoffen, glycol en methanol zijn commerciële technieken op de markt beschikbaar, maar 

ook externe verwerking ( of een combinatie van intern en externe verwerking) acht ik 

reëel. 
Navraag bij het waterschap Noorder2ijlvest leerde mij bijvoorbeeld dat het afvalwater 
zonder probleem in de R"w.z.i. van Garmerwolde verwerkt kan worden. De kosten 

bedragen € 56 per vervuilings-eenheid (exclusief transport). 

Indien voor de berekening van de vervuilingseenheid (v.e) wordt uitgegaan van; 

koolwaterstoffen 
glycol 
methanol 

= 4 gCZV/g 
= 1,29 gCZV/g (CH20H)2 
= 1,5 gCZV/g (CH30H) 

De opgegeven concenrratie-ranges: 

koolwaterstoffen = 5-13mg/l ➔ 20 - 50mgCZV/ l 
glycol = 140-138.000 g/m3 ➔ 180- 180.000 (gem. 90.000) mgCZV/1 
methanol = 3 7 .000 - 150 .000 g/m3 ➔ 60.000 - 225 .000 (gem.140 .000) mgCZV /1 

en de formule : 
v.e. - O x (CZV + 4, 57 x N-Ki) • 5000 x (230.0(){)) • 13.000 11.e (gem.) 

I000 x49.6 JOOOx 49.6 

In deze formule wordt verstaan onder.· 

Q: het aantal m 3 afgevoerd afvalwater per jaar; 

CZV: het chemisch zuurstof,erbruik in mgll; 

N-Kj : de som van ammoniumstik.stof en orga11isch gebonden s tikstof in mgll. 

Kostenindicatie voor afvoer naar een R WZI bedragen op basis van bovenstaande 
aannames op jaarbasis circa E 1.3 * 106 (exclusief transport Emmapolder-Gannerwolde. 
ca. 40 km). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de concentraties methanol en glycol in 
het water erg hoog zijn. Uit de aanvraag blijkt dat het water gemiddeld voor circa 50% uit 
hemelwater bestaat. Een methanolgehalte van 150 kg/m3 betekent dus dat productiewater 
vóór het mengen met het regenwater voor ca 30% (300 kg/m3

) uit methanol bestaat. Het 
EZ beleid voor injectie van productiewater in de diepe ondergrond verbiedt de injectie 
van productiewater met meer dan 4% methanol, omdat in die gevallen het terugwinnen 
van methanol economisch verantwoord wordt geacht. 
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Hoewel het energieverbruik samenhangend met het ·'verbranden van afvalwater'' hoog is 

geeft NGT aan, dat het stopzetten van het "verbranden van afvalwater" alléén tot energie
besparing leidt als het hiervoor met meer benodigde gas nuttig gebruikt kan worden, er 

moet dus een alternatief zijn voor het affakkelen. 

Zoals eerder aangegeven acht ik recompressie en/of nuttig gebruik van off gas. in het licht 
van artikel 38 van het Mijnbouwbesluit, een wenselijke, realistische en haalbare optie 
voor zowel energie-besparing als voor emissie-reductie. 

De hoeYeelhcid extra off gas die beschikbaar komt (max. 1.140.000 m3
) door het stoppen 

van het "verbranden van water" zal de terugverdientijd van deze maatregelen verder 
verbeteren. 

Het vrijkomen van off gas is inherent aan het proces, de hoeveelheid en kwaliteit van het 
offgas wordt bepaald door het proces en de grondstofsamenstelling. De hoeveelheid 

offgas zal daarmee eveneens fluctueren en daar zal bij de te nemen maatregel rekening 
mee moeten worden gehouden. 

Het affakkelen van pilot,- purgegas en incidenteel vrijkomende gassen tijdens onderhoud, 
blijft toegestaan. Deze stroom afte fakkelen gas bestaat uit een productie onafhankelijk 
deel (pilot en purge rates zijn constant) en een productie afhankelijk deel. Voor het 
productie afhankelijk deel is vooral de condensaatproductie van belang en in mindere 
mate de gasproductie. 

Ik heb daarom een voorschrift opgenomen dat hiermee rekening houdt. 

Op grond van het voorgaande zijn aan de vergunning doelvoorschriften verbonden gericht 
op het op zo kort mogelijk, maar redelijke, termijn realiseren van het: 
- significant verminderen van het affakkelen van offgas; 
- significant verbeteren van de energie efficiency door het beëindigen van het 
"verbranden van afvalwater". 

6.5 Lucht 
De emissies naar de lucht op de locatie Emmapolder hangen voor grootste deel samen 

met verbrandingsgassen van gasmotoren, gasfomuiztn, incinerator en fakkel. 

Voor de gasmotoren is artikel 7.1 onder a, sub 1 ° van het Besluit emissie-eisen stook
installaties milieubeheer B (BEES) van toepassing: 
De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een zuigermotor mag, teruggerekend 
op ISO-luchtcondities en betrokken op de warmte-inhoud van de toegevoerde brandstof, 
niet meer bedragen dan, indien het aandeel van gasvonnige brandstoffen in de warmte
inhoud van de toegevoerde brandstoffen 50% of meer bedraagt en op of na l augustus 
1990 vergunning is verleend, 270 g/GJ. 

Het bevoegd gezag kan een strengere eis stellen. Deze eis mag echter niet strenger zijn 
dan 100 g/GJ maal de rendementsfactor ( voorschrift 8B.3 onder h). Aangezien uit <le 
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aam-Taag blijkt dat de uitworp van stikstofoxiden van gasmotoren minder bedraagt: dan 
10 g/GJ heb ik deze strengere eis ais voorschrift opgenomen. 

Voor wat betreft de meetverplichting voor de zuigermotoren gelden de BEES-B eisen 
rechtstreeks: 
De afzonderlij ke meting wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na 
het van laacht worden van de emissie-eis verricht. Bij zuigermotoren moet de 
afzonderlijke meting elke drie jaar worden herhaald. Er wordt gemeten bij de hoogste 
belasting waarbij de zuigermotor continu kan worden bedreven. Voor de meting is de 
REGELING MEETMETHODEN EMJSSIE-EISEN STOOKINSTALLATIES MILIEU
BEHEER B van toepassing. 

Voor de hete olie fornuizen staan geen eisen in BEES B. Voor het bepalen van Stand der 
Techniek voor deze fomuiz.en is derhalve gekeken naar vergelijkbare fornuizen, waarvoor 
in BEES Awel eisen worden gesteld. 
Artikel 13.3.a van BEES A luidt: "Een procesfornuis wordt zodanig gebruikt dat de 
uitworp van stikstofoxiden met het rookgas niet meer bedraagt dan, indien vergunning is 
ver)eend voor 15 september 1991, 350 mg/m3

"· 

Bij brandervervanging en een thennisch vermogen <= 10 MW kan een strengere NOx-eis 
gesteld worden t/m 70 mg/m3 bij warmteoverdracht via water, stoom of thermische o lie. 
(art. 27 .3.d). Uit de aanvraag blijkt dat de fornuizen voldoen aan een norm van 250 mg/m3 

(betrokken op de onderste verbrandingswaarde). Ik heb deze norm van 250 mg/m3 als 
voorschrift opgenomen, na brandervervanging geldt de strengere eis van 70 mg/m3 

Uit de aanvraag blijkt dat de emissie ten minste elke twee jaar wordt gemeten. Als 
voorschrift heb ik opgenomen dat de emissie-eis door een meting conform de Regeling 

meetmethoden BEES-A aangetoond moet zijn en herhaald moet worden na brander
vervanging (: aanscherping van de eis). 

Op de incim::rator en de fakkel is onder het aspect energiebesparing (6.4) reeds ingegaan. 
Voor de diffuse emissies is de NeR bijzondere regeling 3.3 Ell van toepassmg 
(installaties ten behoeve van de aardgas en aardoliewinning). Uit de aanvraag blijkt dat 
ldcverliezen niet op basis van deze bijzondere regel, maar op basis van de "Handreiking 

lekverliezen" (uitgave IPO) worden bepaald. Aangezien er grote gelijkenis tussen beide 
methoden bestaat, acht ik dit aanvaardbaar (zelfde beschermingsniveau). 

Uit de aanvraag blijkt dat startgas wordt gebruikt voor het starten van de gasmotoren, 
waarbij per start ca. 40m3 gas vrij komt. Dit is, gegeven het relatief beperkte aantal starts 
(wekelijks) en het feit dat het gos naar de fakkel kan worden afgevoerd, niet in strijd met 
de NeR bijzondere regeling 3.3 El 1. 

De emissies naar de lucht op de locatie Roodeschool hangen voor grootste deel samen 
met verbrandingsgassen van de gasmotor. 

14 



E/EP/UM15020638 
',f (;/ 

;i/ I Ministerie van Economische Zaken 

Deze gasmotor wor<lt geplaatst om de bij clc verlading van condensaat vrijkomende 
dampen te verbranden en om te zetten in elektrische energie. Deze milieumaatregel is 
genomen omdat bij de verlading dampen vTijkwamen met een hoog benzeengehalte. 
Benzeen is et:n ~tof waarvoor ingevolge <le NeR et:n minimali:iatic:-verplichting geldt. 
Voor deze gasmotor is artikel 7 .1, onder a, sub 2°, van BEES B rechtstreeks van 
toepassing: 
"De uitworp van stikstofoxiden met het rookgos van een zuigennotor mag, teruggercken<l 
op ISO-luchtcondities en betrokken op de warmte-inhoud van de toegevoerde brandstof, 
niet meer bedragen dan, indien op of na 1 januari l 994 vergunning is verleend, 140 g/GJ. 
vermenigvuldigd met eendertigste van het motorrendement". 
De meetverplichting bestaat uit een afzonderlijke meting. Deze wordt zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het in bedrijf nemen van de gasmotor, 
verricht. De af?:onderlijke meting wordt elke drie jaar herhaald. Er wordt gemeten bij de 
hoogste belasting waarbij de zuigennotor continu kan worden bedreven. 

6.6 Afvalstoffen 
Uit de aanvraag blijkt dat, behoudens afvalwater, op verantwoorde wijze wordt omgegaan 
met afvalstoffen. Op grond van artikel 10.38 van de Wet milieubeer is een afvalstoffen
registratie verplicht. 
Op het verbranden van afvalwater is onder het aspect energiebesparing (6.4) reeds 
ingegaan en is opgemerkt dat het verbranden van afvalwater naar mijn oordeel niet in 
overeenstemming is met de Stand der Techniek. 

6.7 (Externe-)Veiligheid. 
Een van de gevolgen van de overgang van de bevuegllheid van <le Provincie Groningen 
naar het Ministerie van Economische Zaken is een andere situatie op het gebied van 
verplichtingen in het kader van externe en interne veiligheid. 
NGT is of was niet verplicht tot het hebben van een Veiligheidsrapport in het ka<lcr van 
het BRZO '99. 
De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die zich in de installatie bevinden, overscluijden 
weliswaar de lage drempelwaarde uit het BRZO '99, maar niet de hoge drempelwaarde, 
waaruit de verplichting tot het opstellen van een Veilighei<lsrapport voort vloeit. 
Het overschrijden van de lage drempelwaarde uit het BRZO '99 houdt in dat het bedriJf 
diende te beschikken over een beleid ter voorkoming van zware ongevallen, rekening 
houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico's van het bedrijf. 
Tevens was er de verplichting tot het opstellen van een Brandweerrapport in het kader 
van Artikel 13 Brandweerwet. 

Mijnbouwwerken zijn uitgesloten van het Besluit risico's zware ongevallen (DRZO '99). 
In plaats daarvan geldt de verplichting tot het hebben van een Veiligheids,- en gezond
heidsdocument (VG-document, paragraaf 3.2 van de Arbeidsomstandigheden- regeling). 
Ook de verplichting tot het opstellen van een Brandweerrapport is hierdoor komen te 
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vervallen, in plaats daarvan geldt de verplichting tot het hebben van een brand

bestrijdingsplan. 
Omdat de locatie, als gevolg van het in werking treden van de MijnbouW\vet op 1 januari 

2003, een "mijnbouwwerk" is geworden (MiJnbouwbesluit artikel 2 , lid 1, onder d, een f) 

en er voor de verplichting tot het hebben van VG-documenten geen overgangsbepalingen 
zijn opgenomen, had per 1 januari 2003 een VG-document opgesteld moeten zijn. 

Aangezien dit een onmogelijk opgave zou zijn geweest voor het bedrijf, is met het bedrijf 
overeengekomen, dat het bestaande systeem vooralsnog gehandhaafd kan worden en dat 
bij de eerstvolgende vijfjaarlijkse revisie overgegaan zal worden op het systeem zoals is 

voorgeschreven in de Mijnbouwwet. 
Ik acht dit aanvaardbaar omdat de doelstellingen van beide rapportagesystemen vrijwel 
identiek zijn en de verschillen vooral liggen in de uitwerking ervan. 

Het Arbeidsveilig heidsrapport (A VR) dateert van december 2001 en dekt de actuele 
situatie. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden, dat luidt: u iterlijk per 1 januari 
2007 wordt het Arbeidsveiligheidsrapport vervangen door een VG-document. 

Tevens blijkt uit de aanvraag dat het bedrijf beschikt over een intern noodplan, Als het 
bedrijf beschikt over deze twee documenten. kan de verplichting tot het hebben van een 
brandbestrijdingsplan eveneens voorlopig worden opgeschort. 
Ik heb daarom een voorschrift opgenomen, dat het Brandweerrapport in het kader van 
artikel 13 van de Brandweerwet uiterlijk per I januari 2007 wordt vervangen door een 
brandbestrijdingsplan. 

De situatie bij NGT ten aanzien van het aspect externe veiligheid is vastgelegd in 
hoofdstuk 17 van de aanvraag. In bij lage 15 bij de aanvraag zijn de p laatsgebonden 
risicocontouren van de kwantitatieve risico-analyse (QRA) gegeven. 

NB. Op 30-03-2005 is van Noordgastransport B .V. een erratum ontvangen, met het 
verzoek dit erratum toe te voegen aan de vergunningaanvraag. 

Uit de aanvraag concludeer ik dat een beperkt risico met effecten buiten de inrichting als 
gevolg van een gasontsnapping, gevolgd door brand, dan wel plasbrand aanwezig is: 

- Voor de locatie Emmapolder geldt dat dichtstbijzijnde woonhuizen of bedrijven zich 
op meer dan l 000 meter afstand van de locatie bevinden. Uit de QRA blij kt dat de 
effecten van brand ruim binnen deze afstand vallen en dat de 1 o·6 contour van de 

Plaatsgebonden Risicocontour nauwelijks de terreingrens overschrijdt. Overigens is er 
nog geen uitsluitsel van het M inisterie van VROM over het toe te passen rekenmodel. 
Het valt niet te verwachten dat aanpassing van de QRA, ten gevolge van het rekenen 
met een ander model, zal leiden tot dermate grote afwijkingen in de uitkomsten van de 
analyse dat het Plaatsgebonden Risico ver buiten de terreingrens zou kunnen komen. 
Voor de locatie Roodeschool is eveneens een QRA opgesteld. Hieruit blijkt dat de 10·6 

contour buiten de terreingrens ligt. 
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- Hoewel dit niet duidelijk uit de bijlage bij de aanvraag blijkt, is gebleken dat zowel de 
10 ·> -contour als de 10 ·6-contour o\·er enkele kwetsbare objecten (woningen) loopt. 
Dat betekent dat de risico's van de inrichting getot:t~t aan de:: nonnen van het Besluit 
Externe Veiligheid [nrichtingen (BEVI) te hoog zijn. Hoewel dit besluit formeel niet 
van kracht is, heeft ook NGT getoetst aan het BEVI en (in het erratum) aangegeven 
voornemens te zijn de luadslangen te vervangen door laadam1en, zodat binnen de 

tennijn gesteld in BEVl aan de norm van 10·6 aan woningen zal worden voldaan. 
Ik heh dan ook een voorschrift opgenomen waannee bepaald wordt dat binnen 3 jaar 
na in werking trcdding van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, dus uiterlijk 
op 7 oktober 2007, het risiconiveau op de gevel van de woningen moet ziJn terug
gebracht tot 1 o·6 . 

7. Financiële zekerheid 
Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer, op grond van artikel 8.15 van de Wet 
milieubeheer, is op 1 mei 2003 in werking getreden. 
Het besluit geeft het bevoegd gezag, onder in het besluit vastgeleg<le omstanclighe<len, de 
verplichting of de mogelijkheid om in de Wm-vergunning het stellen van financiële 
zekerheid door het bedrijf op te nemen. 
Met behulp van de "Handreiking Besluit financiële zekerheid milieubeheer" (uitgave van 
VROM) kan worden bepaald in welke situaties het stellen van financiële zekerheid 
gerechtvaardigd is. 
De handreiking geeft aan dat het Besluit financiële zekerheid twee vonnen onderscheidt, 
namelijk: 
l. Voor het nakomen van vergunningsverplichtingen met betrekking tot afvalstoffen 
2. Ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem 
Gezien het handelen van NGT na constateren van eerdere bodemverontreinigingen zie ik 
echter geen noodzaak aanwezig tot het laten stellen van financiële zekerheid. 

8. Milieujaarverslag. 
Omdat de locatie, als gevolg van het in werking treden van de Mijnbouwwet op 1 januari 
2003, een "mijnbouwwerk" (Mijnbouwbesluit artikel 2, lid 1, onder d, een f) is geworden 
is de bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Wet milieu
beheer verschoven van de Provincie Groningen naar het Ministerie van Economische 
Zaken. Als gevolg hiervan is de verplichting tot het opstellen van een milieujaarverslag 
op grond van hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer (zie artikel 12. l, lid 2, onder a) 
komen te vervallen. 
Aangezien NGT niet deelneemt aan het convenant "Intentieverklaring uitvoering milieu
beleid olie- en gaswinningsindustrie" is ook uit dien hoofde het opstellen van een milieu
jaarverslag, zoals voor de deelnemers aan het convenant geldt, niet verplicht. 
Met het oog op het feit dat de aard van het bedrij f met verandert en de behoefte aan 
milieugegevens blijft bestaan. acht ik het wenselijk er een milieuverslag wordt opgesteld. 
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Daarom heb ik voorschriften opgenomen om de milieubelas ting jaarlijks te laten 

rapporteren, naast de plannen die dat jaar zijn verwezenlijkt en de plannen die nog 
opt::n::;tuun u[ nieuw zijn bedacht, teneinde de milieuprestatie van NGT te kunnen 

beoordelen. 

9. Beschikking 
Ik kom tot de conclusie dat verlening van de vergunning onder de hierna genoemde 
voorwaarden niet in strijd is met het belang van de. bescherming van het milieu. 

Gelet op de Wet milieubeheer besluit ik: 
L vergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van de 

inrichting, beschreven in de aanvraag; 
U. de aanvraag van de inrichting, alsmede het op 30-03-2005 ontvangen erratum, 

onderdeel uit te laten maken van de vergunning; 
III. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

VOORSCHRIFTEN Locatie Emmapolder 
A. Algemeen 
1. op de buitengrens van de inrichting, zoals met-+-+-+-+-+-+-+- aangegeven op de 

situatietekening in bijlage 1 van de aanvraag, is een van stevig hekwerk 
vervaardigde afrastering aangebracht van tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien 
van e lk der toegangen tot het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen 
getroffen en maatregelen genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het 
betreden van dat terrein door onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het 

hekwerk draaien naar buiten open; 

2. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van 
onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de werking 

van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt kort gehouden; 

dood hout. bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt verwijderd; bij het kort 
houden van begroeiing of anderszins wordt ter plaatse, waar gevaar voor 
explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen apparatuur dan wel gereedschap 

gebruikt, dat vonken kan veroorzaken; 

3. de buitenverlichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte daarvan 
betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op dat terrein of 
ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de lampen branden 

uitsluitend voor zover rulks voor het op het terrein van de inrichting verrichten van 
werkzaamheden of in verband met de bewaking van de inrichting dan wel 
anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk is; de verlichting is zodanig 
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opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschermd. dat hinderlijke 
lichtstraling voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

4. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij te 

doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verricht 
zijn zodanige vooT?:ieningen getroffen of maatregelen genomen, dat het wegvloeien 
van stoffen door opvang of anderszins wordt Yoorkomen; 

tanks zijn tegenovervulling beveiligd; 

5. uiterlijk per l januari 2007 wordt het Brandweerrapport (ingevolge artikel 13 van 
de Brandweerwet) vervangen door een brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 
3.9 lid c van de arbeidsomstandighedenregeling; het brandbestrijdingsplan wordt 
voor wver op de inrichting betrekking hebbend, in overleg met de commandant 
van de plaatselijke brandweer opgesteld; 

6. de in het Brandweerrapport en het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en 
toestellen zijn, ten minste in de beschreven omv:mg en variëteit, steeds in goede 
staat van onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doel
treffende en goed bereikbare plaatsen; 

7. uiterlijk per l januari 2007 wordt het Arbcidsveilighcidsrapport (AVR) vervangen 
door een Veibgheids,- en gezondheidsdocument als bedoeld in paragraaf 3.2 van 
de Arbeidsomstandigheden- regeling: 

8. zodanige voorzieningen zijn g~troffen dat de installatie te allen tijde, indien nodig, 
veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een noodstroomvoorziening); 

9. op doartoe aangewezen plaatsen op de loeatie zijn noodstop-knoppen aangebracht; 

B. Bodem en oppervlaktewater 
l. binnen 18 maanden na inwerkingtreding van dit besluit worden de maatregelen 

als beschreven in hoofdstuk 16.4.2 van de aanvraag uitgevoerd waardoor de 
bodernbeschennende voorzieningen of maatregelen, inclusief de bedrijfsriolering, 
leiden tot een bodemrisico categorie A (verwaarloosbaar risico) zoals gedefinieerd 
in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB); 

2. van een vloeistofdichte vloer of voorziening, inclusief de bedrijfsriolering, wordt, 
binnen 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, de vloeistof
dichtheid beoordeeld en gekeurd door een Deskundig Inspecteur; 

3. bij goedkeuring wordt door de Deskundig Inspecteur een PBV-verklaring 
vloeistofdichte voorzieningen afgegeven; de tennijn van herkeuring wordt door de 

19 



E/EP/UM/5020638 
Ministerie van Economische Zaken 

Deskundig Inspecteur vastgesteld; vóór het einde van deze termijn vindt een 
herkeuring plaats overeenkomtig CUR/PBV-Aanbeveling 44; 

4. degene die de inrichting drijft, controleert door middel van een visuele controle 
met regelmatige intervallen de vloeistofdichte vloer of voorziening inclusief en 
voor zover mogelijk, de bedrijfsriolering; de frequentie van deze controles wordt 
door de Deskundig Inspecteur vastgesteld; 

S. op verzoek wordt de PBV-Verklaring vloeistof dichte voorziening die is afgegeven 
door een Deskundig Inspecteur aan de inspecteur-generaal der mijnen overlegd; 

6. ter conrrole van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen geplaatst 
ten genoegen van de Inspecteur-generaal der mijnen; 

7. de vergunninghoudster verzorgt ten minste eenmaal per jaar een bemonstering en 
een analyse van het grondwater.; de bemonstering en analyse vindt plaats conform 
NEN 5740; 

8. het bodem-monitorings-systeem wordt ingericht en beheerd conform de 
Nederlandse nchtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten. de 
analyseresultaten worden tenminste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde 
worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag; 

9. de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de 
bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig op het 
terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging van de bodem of van het 
oppervlaktewater kan optreden; 

10. indien een opvangbak, drainsysteem, verlaad punt of een dergelijke voorz iening lek 
is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, wordt de desbetreffende 
voorziening op de staat waarin zij verkeert onderzocht en zonodig onverwijld 
hersteld; 

11. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem 
dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor: 
a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 

12. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen van de 
inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt; 
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13. a. vóór bedrijfsbeëindiging wordt door een terzake deskundige instelling een 
eindsituatie-onderzoek van de bodem verricht; 
b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien van de 
uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek; 
c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan de 
inspecteur-generaal der mijnen; 

C. Lucht 
1. alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn zodanig 

geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden 
voorkomen: elk defect dat vervuiling kan veroorzaken wordt onverwijld hersteld; 

2. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters 
van condensaat, glycol of andere ~chadelijke stoffen of verontreinigende vloeistof 
bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een 
zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt voorkomen: 

3. drainleidingen en leidingen naar de installatie voor het affakkelen van aardgas in de 
openlucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen vloeistof in de leidingen 
kan verzamelen; 

4. de installatie ter verbranding van aardgas in de open lucht is zodanig ontworpen, 
geconstrueerd en wordt zodanig in gebruik genomen en onderhouden dat gevaar, 
schode of hinder voor mens, dier en vegetatie tot een minimum wordt beperkt; 

5. hete oliefomuizen worden zodanig gebruikt dat de uitworp van stikstofoxiden met 
het rookgas teruggerekend op ISO-luchtcondities niet meer bedraagt dan 
250 mg/m3; na brandcrvervanging worden deze fornuizen zodanig gebruikt dat de 
uitworp van stikstofoxiden met het rookgas teruggerekend op ISO-luchtcondities 
niet meer bedraagt dan 70 mg/mJ 

6. de concentratie stikstofoxiden als onder CS genoemd is of wordt uiterlijk 4 weken 
na het van kracht worden van deze beschikking door een afzonderlijke meting 
bepaald en wordt herhaald na brandervervanging; voor deze meting is de 
REGELING MEETMETIIODEN EMISSIE-EISEN STOOKINSTALLATIES 
MILIEU-BEHEER A van toepassing; 

7. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 E 11 
Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardolic:::winning : 
- het gebruik van purge-gas wordt door technische maatregelen tot een minimum 
beperkt; 
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8. 

- gedurende normaal bedrijf vrijkomende middendruk (>300 kPa) afgasstromen 

worden afgevoerd naar een (veiligheids) fakkel; de fakkelinstallatie is ontworpen 
md het oog op opt imale afgasverbranding met een minimum rendement van 99% ; 
- lagedruk (<300 kPa) afgo.sstromen met een gemiddeld afgasdebie t groter dan 5 
m3/h worden afgevoerd naar een (aparte lagedruk) fakkel die ontworpen is met het 
oog op optimale afgasverbranding met een minimum rendement van 99%; 
- de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages wordt 

afgestemd op minimale lekverliczen; 
- om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve controle 
van pompen, compressoren, afsluite.rs, veiligheidskleppen en andere appendages 

opgesteld ; 

de continue en discontinue emissies beschreven in de aanvraag worden 
geregistreerd in een meet- en registratiesysteem; 

9. uiterlijk 12 maanden na het van kracht worden van deze beschikking wordt het 

verbranden van afvalwater gestaakt en wordt het afvalwater gereinigd en geloosd 
of af gevoerd naar een externe verwerker; 

10. 

D. 
1. 

2. 

3. 

uiterlijk 24 maanden na het van kracht worden van dit besluit bedraagt de jaarlijkse 
hoeveelheid afte fakkelen gas, exclusief incidenten, niet meer dan 633.000 m3

, 

vermenigvuldigd met de absolute waarde van: 1 ((X - 377) / 377) 1, waarbij X de 
gemiddelde productie van condensaat is in m3 /dag; 

Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen 
de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel 

mogelijk te voorkomen; 

afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloede.n bestendig en 
zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo 
spoedig mogelijk afgevoerd; 

de opslag en verlading van propaan voldoet aan de volgende aspecten 

(hoofdstukken) uit de richtlijn CPR 11.3 Propaanoplslagtanks,, eerste druk 1990, 

van d C . . P Ra d G r ·k S ffi e ornnuss1e reventle van mpen oor evaar 11 e to en: 

Hoofdstuk Ornsc hri ivin~ 

5. 1 E.H.B.O. 

5.2 Noodplan 

7.4.1 Algemeen 

7.4.2 Toelaatbare vullings~raad 

7-4.3 Druk 
7AA Temperatuur 
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7.4.5 Materiaalkeuze 

7.4.6 f .asverhindingen ____ 

7.4.7 Aantal en plaats van de aansluitingen 

7.4.8 Uitvoering van de aansluitingen 
-
7.4.9 Mangat en inspectieooeningen 

7.4.10 Pakkin~t:n 

7.4. 11 St~me_ele_laat 

7.4.12 Ondersteuningen 

7.4. 15 Aarding 

7.4.17 Eerste keuring van het reservoir 

7.4. 18 Herkeurinl!. van het reservoir 

7.8. l Algemeen 

7.8.2 Druk - -- ---
7.8.3 Materiaalkeuze 

7.8.4 Verbindingen 

7.8.5 Veiligheidskleooen --
7.8.6 Afsluiters 

7.8.7 Doorstroombcgrcnzcrs en tcrugslagklePl'.)en 

7.8.8 Bewaking van vullingsgraad en vloeistofstandaanwiizer 

7.8.9 Meters 

7.8.15 Herkeuring van het toebehoren van een reservoir 

8.1.l Elektrische installatie en gevarenzone-indeling 

8.1.2 Afstanden tot objecten 

8.1.4 Watcrsproci-installatie 

lL 1.5 Beveiliging tegen aanrijding 

8.1.7 Aarding in verband met blikseminslag en statische oplading 

8.2.1 Ale:cmcnc inrichting 

8.2.2 Afstanden 

8.2.3 Gevarenzone-indeling voor elektrisch materieel 

8.2.6 Watersproei-installatie 

8.2.7 Toegankelijkheid voor publiek 

8.2.8 Terrein van opstelling 

8.2.9 Opstelling van bovengrondse reservoirs 

8.2.l l Ledigen, plaatsen, verplaatsen of verwijderen van een reservoir 

8.2.11 Qpstelplaa1s van de tankwagen 

8.2.11 Vullen van het reservoir 

8.2.11 Toelichting 

9.1 Algemeen 

9.2.2 t/m 9.2.6 Taken en verantwoordelijkheden beheerder, gebruiker, installateur, leverancier 

en eigenaar 
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4. de opslagplaatsen tot 10 ton voor gevaarlijke (afval)stoffen in emballage voldoen 
ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu aan de volgende aspecten 
(paragrafen) uit de richtlijn CPR 15-1 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballnge', 

Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton), tweede druk 1994, van de 
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen: 
- Constructie (vloer, wanden en deur) opslagruimte(§ 7 .3, 7 .4, 8.3 en 9.3) 

- Onverenigbare combinaties (§ 6.1.2) 

-Compartimentering(§ 7.2, 8.2 en 9.2) 
- Brandblusmiddelen (§ 11.1) 
-Ventilatie(§ 7.4.4, 8.3.4, 9.3.7 en 11.1.6) 

-Absorptiemiddelen(§ 6.7.2) 
- Gevaarsaanduiding(§ 6.4. l en 8.4. 1) 
- Indien (licht) ontvlambare stoffen aanwezig(§ 11.2 en 11.3); 

5. de opslagplaatsen van gasflessen moeten voorzover aan apparatuur gebonden 
gasflessen of anderszins in gebruik zijnde gasflessen, meer dan 115 liter aan gassen 

in flessen aanwezig is, worden opgeslagen in speciaal hiervoor bestemde 
buitenopslagen, die zijn uitgevoerd overeenkomstig de etsen voor gevaarlijke 
stoffen die hiervoor zijn gesteld in de richtlijn CPR 15-1 , met uitzondering van 
paragraaf 10.3; 

E. Geluid 
1. de door de werking van de inrichting veroorzaakte geluidsbelasting bedraagt ter 

plaatse van de geluidscontour, aangegeven op de, van de beschrijving van de 
inrichting deel uitmakende, geluidcontourenkaart (bijlage 7 van het Akoestisch 
onderzoeksrapport Emmapolder, rapportnummer 3317001 , opgenomen in bijlage 8 

van de aanvraag), a ldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, 
c.q . berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrie

lawaai" (uitgave l 999), niet meer dan 50 dB(A); 

2. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (LAmax), gemeten in de meterstand 
"fast" overschrijden het onder El. genoemde niveau met niet meer dan l O dB(A); 

F. Werktuigen 
1. pijpleidingen, afslu iters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen 

corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat overmatige 
spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuurschommelingen of 
verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van beton- of staal

constructies van de inrichting worden voorkomen; 
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2. als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas of 

comk:n:;aat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken 
hulpstoffen; 

3. voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen zijn zij, 
ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische:: invloe::de::n, :,GOals 
aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit ge\·aar ten genoegen van de inspecteur

generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk beschennd; onder wegen gelegen 
leidingen zijn tegen de belasting door het verkeer bestand; 

4. een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de druk in 

een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel van een leiding 
indirect in een niet afsluitbace verbinding; indien er sprake is van twee veiligheids
kleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze afsluiters onderling zodanig 
gekoppeld, dat wanneer de ene klep is afgesloten de andere niet gesloten is of kan 
worde~ de voorziening voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig 
aangebracht en onderhouden, dat een goede werking daarvan te allen tijde is 
verzekerd; 

5. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zij 
gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trap 
kunnen worden bediend en verwisseld; 

6. elektromotoren en elektrische installaties zijn zodanig ingericht, dat door 
gebruikers van radio- en televisietoestellen buiten de inrichting geen hinder van 
storing in de ontvangst wordt ondervonden: 

7. drukapparatuur, samenstellen en druksystemen worden periodiek gekeurd confonn 
de Regels voor toestellen onder drnk; 

G. Energie 
1. bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor een zo 

hoog mogelijke energie-efficiency; 

H. Externe veiligheid 
1. de volgens CPR-I8 (uitgave 2000) berekende waarde van het plaatsgebonden risico 

is niet hoger dan l 0-6 buiten de op bijlage 15 van de aanvraag aangegeven risico

contour; 

1. Milieurapport 
l. vóór 1 april van ieder kalenderjaar wordt een rappon gestuurd aan het bevoegd 

gezag waarin de milieubelasting van het afgelopen jaar wordt gerapporteerd, de 
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plannen die dat jaar verwezenlijkt zijn en de plannen die nog openstaan of nieuw 
zijn bedacht; deze rapportage voldoet aan artikel 3, eerste tot en met vierde lid van 
het besluit milicuvcrslnglcgging (Besluit van 17 november 1998, houdende 

uitvoering van titel 12.1 van de Wet milieubeheer); 

VOORSCHRIFTEN Locatie Roodeschool 
A. Algemeen 
1. op de buitengrens van de inrichting, zoals met -+-+-+-+-+-+-+- aangegeven op de 

tekening nr. 5003 in.bijlage 2 van de aanvraag, is een van stevig hekwerk 
vervaardigde afrastering aangebracht van tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien 
van elk der toegangen tot het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzieningen 
getroffen en maatregelen genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het 
betreden van dat terrein door onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het 
hekwerk draaien naar buiten open; 

2. tijdens de verlading van condensaat naar de spoortankwagons zijn minimaal 2 
personen op het verlaadstation aanwezig; deze personen zijn bekend met de op 
schrift gestelde instructies over de wijze van handelen tijdens het verladen en bij 
storingen; 

3. 

4. 

s. 

de verlading vindt plaats tussen 7.00 en 19.00 uur; 

de telwerken van de volumemeter, de overvulbeveiliging (maximaal 95%) en de 
verlaadslangen worden minimaal jaarlijks op de goede werking gecontroleerd; 

de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van 
onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de werking 
van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt kort gehouden; 
dood hout. bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt verwijderd; bij het kort 
houden van begroeiing of anderszins wordt ter plaatse, waar gevaar voor 
explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen apparatuur dan wel gereedschap 
gebruik.'t, dat vonken kan veroorzaken; 

6. de buitenverlichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte daarvan 
betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op dat terrein of 
ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de lampen branden 
uitsluitend voor zover zuJks voor het op he::t te::rre::in van de:: inrichting verrichten van 
werkzaamheden of in verband met de bf?waking van de inrichting dan wel 
anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk is; de verlichting is zodanig 
opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijke 
lichtstraling voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 
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7. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en laswerkzaamheden lekvrij te 
doen geschieden; op plaatsen waar laad- en laswerkzaamheden worden verricht 
zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen genomen, dat het wegvloeien 
van stoffen door opvang of anderszins wordt voorkomen; 

8. uiterlijk per l januari 2007 wordt het Brandweerrapport als bedoeld in artikel 13 
van de Brandweer.vet vervangen door een brandbestrijdingsplan als bedoeld in 
artikel 3.9 lid c van de arbeidsomstandighedemegeling; het brandbestrijdingsplan 
wordt voor zover op de inrichting betrekking hebbend, in overleg met de 
commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld; 

9. de in het Brandweerrapport en het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en 
toestellen zijn, ten minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede 
staat van onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op 
doeltreffende en goed bereikbare plaatsen; 

10. uiterlijk per 1 januari 2007 wordt het Arbeidsveiligheidsrapport (A VR) vervangen 
door een Veilighei ds,- en gezondheidsdocument als bedoeld in paragraaf 3 .2 van 
de Arbeidsomstandigheden- regeling; 

11. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de condensaatverlading te allen tijde, 
indien nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden; 

12. op het bedieningspaneel in het kantoorgebouw is een noodstop-knop aangebracht; 

13. alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te houden 
inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige controle of 
anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, zullen, wanneer 
daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan, 
onverwijld maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking daarvan, 
terwijl de inrichting of het betrokken deel zonodig buiten werking wordt gesteld; 
het weer in bedrijf nemen geschiedt niet dan nadat vaststaat dat het mankement 
doeltreffend is verholpen; 

B. Bodem 
1. binnen 18 maanden na inwerkingtreding van dit besluit wordt de maatregel als 

beschreven in hoofdstuk 16.3.2 onder: 
- 16 Roodeschool, 
van de aanvraag uitgevoerd waardoor de bodembeschermcnde voorzit:ningen of 
maatregelen, inclusief de bedrijfsriolering, leiden tot een bodemrisico categorie A 
(verwaarloosbaar risico) zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB); 
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2. van een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt, binnen 18 maanden na de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit, de vloeistofdichtheid beoordeeld en 

gekeurd door een Deskundig Inspecteur; 

3. bij goedkeuring wordt door de Deskundig Inspecteur een PBV-verklaring 
vloeistofdichte voorzieningen afgegeven; de tennijn van herkeuring wordt door de 
Deskundig Inspecteur vastgesteld; vóór het einde van deze termijn vindt een 
herkeuring plaats overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 44; 

4. degene die de inrichting drijft, controleert door middel van een visuele controle 
met regelmatige intervallen de vloeistofdichte vloer of voorziening inclusief en 

voor zover mogelijk, de bedrijfsriolering; de frequentie van deze controles wordt 
door de Deskundig Inspecteur vastgesteld; 

5. op verzoek wordt de PBY-Verklaring vloeistofdichte voorziening die is afgegeven 
door een Deskundig Inspecteur aan de inspecteur-generaal der mijnen overlegd; 

6. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen 
geplaatst ten genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen; 
de vergunninghoudster verzorgt ten minste eenmaal per jaar een bemonstering en 
een analyse van het grondwater; 
bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitorings-systeem 
wordt ingericht en beheerd conform de Nede.rlandse richtlijn monitoring 
bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten; 

de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde 
worden getoond aan de conlTolercndc ambtenaren van het bevoegd gezag; 

7. de vergunninghoudster verzorgt ten minste eenmaal per jaar een analyse van het 
grondwater onder de verlaadinstallatie; het water in de olie/waterscheider wordt 
hierbij geacht representatief te zijn aan het grondwater; 

de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tiJde 
worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag; 

8. indien een opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke voorziening lek 
is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, wordt de desbetreffende 
voor2iening op de staat waarin z ij verkeert onderzocht en zonodig onverwijld 
hersteld; 

9. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodem 
dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwij Id voor: 
a . melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 
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10. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen van de 
inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt; 

11. bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht. indien door 
de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking van een openbaar riool of de bij dit openbaar riool 
behorende apparatuur niet wordt belemmerd; 
b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openhaar riool niet wordt belemmerd; 

12. a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt teruggegeven 
aan de eigenaar, wordt door een terzake deskundige instelling een eindsituatie
onderzoek van de bodem verricht; 
b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien van de 
uitvoering van het onder a. bedodde onder.toek: 
c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan de 
inspecteur-generaal der mijnen; 

C. Lucht 
1. alle tanks, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn zodanig geconstrueerd 

en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages worden voorkomen; elk defect 
dat vervuiling kan veroorzaken wordt onverwijld hersteld; 

2. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van monsters 
van condensaat of andere verontreinigende vloeistof bevindt, zijn zodanige 
voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een zodanige vloeistof door 
opvang of anderszins wordt voorkomen; 

3. door een gasdichte afvoerleiding worden dampen die vrijkomen tijdens 
condensaatverlading teruggevoerd naar de gasmotor (dampverwerkingssysteem); 

4. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 El 1 
Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning : 
- gedurende normaal bedrijf vrijkomende afgasstromen worden nuttig toegepast als 
brandstof; 

5. de discontinue emissies beschreven in de aanvraag worden geregistreerd in een 
meet- en registratiesysteem; 

D. Afvalstoffen/gevaarlijke stot'fen 
1. de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel 

mogelijk te voorkomen; 

29 



E/EP/UM/5020638 
Ministerie van Economische z aken 

2. afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden b~stendig en 

zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo 
spoedig mogelijk afgevoerd; 

3. de vergunninghoudster houdt een register bij waarin, onder vennelding van de 
datum van afvoer, nauwkeurig aantekening wordt gehouden van de soort en 

hoeveelheden van de van de inrichting afgevoerde afvalstoffen; 

E. Geluid 
1. de door de werking van de inrichting veroorzaakte langtijd gemiddeld 

beoordelingsniveau (LAR,LT) gedurende de dagperiode bedraagt ter plaatse van de 
geluidscontour, aangegeven op de, van de beschrijving van de inrichting deel 
uitmakende, ge)u_idscontourenkaart, (bijlage 8 van het Akoestisch onderzoeks
rapport Emmapolder, rapportnummer 3317002, opgenomen in bijlage 9 van de 
aanvraag) aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, c .q. 
berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrie
lawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A); het langtijd gemiddeld 
beoordelingsniveau (LAR.l.T) gedurende de dagperiode van het door de werking van 
de inrichting veroorzaakte geluidsniveau bedraagt ter plaatse van de dichtst bij de 
inrichting gesitueerde woningen niet meer dan 48 dB(A); 

2. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus CLArraJ, gemeten in de meterstand 
"fast" bedragen ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woning 
gedurende de dagperiode ten hoogste 72 dB(A); 

F. 
1. 

2. 

3. 

4. 

Werktuigen 
pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en tegen 

corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat ovennatige 

spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuurschommelingen of 
verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel van beton- of staal

constructies van de inrichting worden voorkomen; 

als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het gas o f 
condensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te gebruiken 
hulpstoffen; 

slangen voor de verlading van condensaat zijn vervaardigd van mate riaal, dat 
bestand is tegen stoffen als onder F2. bedoeld; zij zijn van een bewapening 

voorzien welke voldoende bescherming biedt tegen mogelijke schade; 

voor zover pijpleidingen of toe.behoren daarvan bovengronds zijn gelegen zijn zij, 

ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische invloeden, zoals 
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aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit gevaar ten genoegen van de inspecteur
generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk beschennd: onder \Vegen gelegen 
leidingen zijn tegen de belasting door het verkeer bestand; 

5. een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de druk in 
een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel van een leiding 
indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake is van twee 
veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze afsluiters onderling 
zodanig gekoppeld. dat wanneer de ene klep is afgesloten de andere niet gesloten is 
of kan worden; de voorziening voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig 
aangebracht en onderhouden, dat een goede werking daarvan te allen tiJde is 
verzekerd; 

ó. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zij 
gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trap 
kunnen worden bediend en venvisseld; 

7. elektromotoren en elektrische installaties zijn zodanig ingericht, dat door 
gebruikers van radio- en televisietoestellen geen hinder van storing in de ontvangst 
wordt ondeIVonden; 

8. drukapparatuur, samenstellen en druksystemen worden periodiek gekeurd conform 
de Regels voor toestellen onder druk; 

G. Energie 
1. bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor een zo 

hoog mogelijke energie-efficiency; 

H. Externe veiligheid 
1. de volgens CPR-18 (uitgave 2000) berekende waarde van het plaatsgebonden risico 

is niet hoger dan 10·6 buiten de op bijlage 15 van de aanvrnog aangegeven 
risicocontour; 

2. uiterlijk op 7 oktober 2007 is de volgens CPR-18 (uitgave 2000) berekende waarde 
van het plaatsgebonden risico aan omliggende kwetsbare objecten niet hoger dan 
10•6; 

1. Milieurapport 
1. vóór l april va11 ieder kalenderjaar wordt een rapport gestuurd aan het bevoegd 

gezag waarin de milieubelasting van het afgelopen jaar wordt gerapporteerd, de 
plannen die dat jaar verwezenlijkt zijn en de plannen die nog openstaan of nieuw 
zijn bedacht; deze rapportage voldoet aan ortikel 3, eerste tot en met vierde lid van 

31 



-:: .. 
8 
0 

E/EP/UM/5020638 

f·i' , ,. 
!l . f, ,. 
'1-,: f • 

Ministerie van Economische Zaken 

. 

het besluit milieuverslaglegging (Besluit van 17 november 1998, houdende 
uitvoering van titel 12.1 van de Wet milieubeheer). 

De Minister van Economische Zaken, 

namens deze: 

10.2.e 
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Retro 

10.2. 
Referentie: ADM/6136 
Betreft: Erratalijst bij vergunningaanvraag E/EP/5000216 

Geachte heer 0.2.e 

Bijgaand vind u de erratalijst die aan de Wm - vergunningaanvraag betreffende NGT, rev. F, 23 
december 2004, dient te worden toegevoegd. Dit in overeenstemming met uw e-mail van maandag 14 
maart 2005. 

10.2.e 

Bijlage(n): Errata bij brief ADM/6136. 

Telefoon: 0595 447000 - Fax: 0595 433153 - E-mail: ngt.uit t&Jizen@noordgastransport.nl 
Handelsrejlister, 's Gravenhage, nr. 2 7083890 

Bank: M3esPierson, Rotterdam, nr. 25.15.83.708 
BTW nummer: NL001790833801 
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Bijlage behorende bij de brief met referentie ADM/6136 

Errata behorende bij vergunningaanvraag betreffende NGT 

1. In de vergunningsaanvraag staat op pagina 11 onder het kopje "Veiligheid": 
'Wel zal een traject worden gevolgd, waarbij wordt bekeken of mogelijke risico's te beperken zijn 

zodat op termijn aan het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen kan worden voldaan." 

Dit moet worden gelezen als: 
"De uitkomsten zijn getoetst aan het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), ook al valt de 

inrichting van NGT niet onder dit besluit. NGT heeft het BEVI gekozen als toetsingskader omdat dit 
besluit de laatste ontwikkelingen binnen de wetgeving aangaande externe veiligheid weergeeft. Een 
traject zal worden gevolgd waarbij de mogelijke risico's worden beperkt zodat op termijn aan het BEVI 

wordt voldaan." 

2. In de vergunningsaanvraag zal op pagina 11 onder het kopje "Toekomst NGT" worden toegevoegd: 
Om te voldoen aan het BEVI zal NGT op termijn (binnen 3 jaar) de laadslangen vervangen door 
laadarmen. 

3. In de vergunningsaanvraag staat op pagina 80 na het aandachtstreepje "externe QRA": 

"De conclusie uit de QRA voor gasbehandelingsinstallatie te Uithuizen is, dat het risico voor de omgeving 

binnen de huidige normen valt. Voor Roodeschool zijn nieuwe plaatsgebonden risico-contouren berekend. 
Het plaatsgebonden 10·6-contour loopt hierbij over een enkele woning." 

Dit moet worden gelezen als: 
"De conclusie uit de QRA voor gasbehandelingsinstallatie te Uithuizen is, dat het risico voor de omgeving 
binnen de huidige normen valt. De huidige normen zijn opgenomen in het Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen (BEVI). Dit besluit is als toetsingskader formeel niet op de inrichting van NGT van toepassing. 
Omdat dit besluit de laatste ontwikkelingen binnen de wetgeving aangaande externe veiligheid weergeeft, 
hanteert NGT het als toetsingskader. Voor Roodeschool zijn nieuwe plaatsgebonden risico-contouren 
berekend. Het plaatsgebonden 10-s-contour loopt hierbij over een enkele woning, hetgeen volgens het BEVI 
ontoelaatbaar is. NGT is dan ook voornemens de laadslangen te vervangen door laadarmen, binnen de 

termijn, gesteld in het BEVI." 

Toelichting op de wijzigingen 1, 2 en 3: 
De kwantitatieve risico-analyse geeft voor de huidige situatie plaatsgebonden risico-contouren die 
volgens het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen ontoelaatbaar zijn. Vervolgens zijn 
aanvullende kwantitatieve risico-analyses uitgevoerd om te bekijken welke aanvullende voorzieningen 
benodigd zijn om aan de normen uit het BEVI te voldoen. Uiteindelijk wordt gekozen voor het 
vervangen van de laadslangen door laadarmen. De bijbehorende plaatsgebonden risicocontouren 
evenals de figuur voor het groepsrisico zullen in bijlage 16 met als titel "Risico contouren toekomstige 
situatie" worden opgenomen. Zie voor de risico contouren ook de appendix behorende bij deze 
errata! ijst. 

Telefoon: 0595 447000 - Fax: 0595 433153 - E-mail: ngt.uithuizen@noordgastransport.nl 
Handelsregister, ·s Gravenhage, nr. 27083890 

Bank: MeesPierson. Rotterdam, nr. 25.15.83. 708 
BTW nummer: NL001790833801 
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Appendix behorende bij "Erratalijst behorende bij vergunningaanvraag NGT" 

Plaatsgebonden risico-contouren voor de condensaatverladingsinstallatfe van 
Noordgastransport te Emmapclder 
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Figuur 

Figuur 

Plaatsgebonden risicocontouren NGT. Van binnen naar buiten zijn zichtbaar de 10·5 

(magenta), 10-6(oranje), 10·7 (groen), 10.a(bruin) en de 10"9 (groen)-contour 
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7 
Plaatsgebonden r isicocontouren NGT. Van binnen naar bulten zijn zichtbaar de 10·5 

(magenta), 10-41 (oranje}, 10·1 (groen), 10-a (bruin) en de 10·11 (groen)-contour 
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En in meer detail: 

Figuur Plaatsgebonden risicocontouren NGT. Van binnen naar buiten zijn zichtbaar de 10·5 

(magenta), 1 o-s (oranje), 10·7 (groen), 10-a (bruin) en de 10-9 (groen)•contour 

Groepsrisico voor de condensaatverladingsinstallatie van Noordgastransport te Emmapolder 
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Groningen, 03 februari 2005 

8 december 2004, ref. ADM/6124 

Vergunningaanvraag WM en WVO van Noordgastransport BV t.b.v. 
gasbehandelingsinstallatie Emmapolder en condensaatverlading 
Roodeschool 

Onder verwijzing naar uw boven aangehaalde brie f aan het M inisterie van Economische Zaken van 
28 december 2004 met referentie ADMJ6124, inzake de toezending van uw aanvraag Wet 
milieubeheer-vergunning en uw aanvraag Wet veronh·einiging oppervlaktewateren-vergunning aan 
genoemd ministerie, als bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer voor uw inrichting op de lokaties 
Emmapolder en Roodeschool, bericht ik u als volgt. 

Bij brief van 5 januari 2005. kenmerk E/EP/UM/5004 l9, heeft het Ministerie van Economische 
Zaken het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen verzocht om op grond van 
artikel 3: 17, lid 3 , van de Algemene wet bestuursrecht advies uit te brengen over uw aanvragen en 
om de wettelijke procedure voor de vergunningverlening uit te voeren namens het Ministerie van 
Economische 2.aken. 

In aansluiting op het overleg op 2 februari 2005 tussen vertegenwoordigers van Noordgastransport 
en uw adviseur Tebodin en de provincie Groningen over de externe veiligheidsaspecten en de 
bodemaspecten van de lokatie Roodeschool breng ik het volgende onder uw aandacht. 

rk ben van oordeel dat uw Wm-aanvraag ontvankelijk is mits u, op grond van artikel 3: 18 en 4 : 15 
van de Algemene wet bestuursrecht, binnen twee maanden na ontvangst van deze brief de op 2 
februari 2005 besproken aanvulling van de aanvraag voor het aspect externe veiligheid 
(risicocontouren) bij de verlading van gascondensaat in Roodeschool, oan mij doet toekomen. In 
het overleg is afgesproken dat de aanvulling zal beslaan uit: 

• een extern advies dat u zult inwinnen over de faalkans van de door u gebruikte laadslangen en (in 
vergelij king met) van laadarmt!n in de situatie van Roodeschool; 
- het aangeven van maatregelen en/of voorzieningen die er toeleiden dat de I O ·5 en 10 •u 
risicoconrour~n van de condensaatverlading niet meer over woningen lopen en wanneer of op 
welke tennijn de beoogde en aangevraagde maatregelen en/of voorzien ingen operationeel kunnen 
zijn (max imum realiseringstermijn drie jaar na het van kracht worden van het Bev i op 2 7 oktober 
2004). 

2i Webslle: www.provinciegroningen.nl - E•mall: info@provinciegroningen.nl 



Ten aanzien van het aspect bodem is op 2 februarij.l. afgesproken dat u zo spoedig mogelijk, 
uiterlijk binnen één maand, een bodemonderzoek zult uitvoeren van de h'Tond/plaatsen (bovenste 30 
cm) waar de containers van de dampvernietiginsinstallatie worden geplaatst en de aardgasleiding 
ondergronds op uw terrein wordt aangelegd. Het onderzoeksvoorstel zal ter beoordeling aan mij 
worden opgestuurd. De resultaten worden gelijktijdig toegestuurd naar de gemeente en de 
provmc1e. 

Een afschrift van deze brief doe ik ter informatie toekomen aan het Ministerie van Economische 
Zaken en aan de gemeente Eemsmond. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

namens Gedeputeerd~aten van Groningen, 

10.2.e~ 
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Noordgastransport BV 

t.a.v. de heer .2.e 
Ernmaweg 64b 
998 1 VC UITHUIZEN 

Datum Uw kenmer1( 

Ministerie van Economische zaken 

Ons kenmerk Bijlaga(n) 

- 05 JAN. t01Jj -
E/EP/UM/ 
5000421 

Oncterwerp 

Vergunningaanvraag Wm Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder/Condensaatverlading 
Roodeschool+ vergunnningaanvraag (YIVO) Condensaatverlading Roodeschool 

BEWIJS VAN ONTVANGST 
(ingevolge artikel 3: 17 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht) 

Geachte heer .2.e 

Hierbij bevestig ik u de ontvangst op 04-01-2005 van uw aanvraag betreffende een 
vergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1, sub ben c, juncto artikel 8.4 van de Wet 
milieubeheer tot het veranderen en in werking hebben van de inrichting 

"Gasbehandelingsinstallatie Emmapol der/Condensaatverlading Roodeschool". 

Ik heb deze aanvraag ingeschreven onder nummer E/EP/ 5000216. ---------
110.2.e- -------

1 

Bezoekaores 

Prinses Beatrixlaan 5 

Hoofdkantoor 

Bezuidemoutseweg 30 

Postbus 20 10 1 

Doorkiesnummer Telefax 

(010) ~ .2.e (070) 0.2.e 

Telefoon (0 70) 3 79 89 11 Behandeld door 

Telefax 1070) 34 7 40 81 Q.2.e 
Em eil ezpost@minez.nl "'-------
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10.2.e 
Uithuizen, 28 december 2004. 

0 4 J"il iJG~ l 7 JAN 2005 

KI 

Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-Generaal voor Marktordening en 
Energie. Directie Energieproductie 

Retro T.a.v.: 0.2_e 
Postb s""20'fU.,...---G 
2500 EC Den Haag EDEPO 11=::c:o J 

0 8 NOV 2006 

Referentie: ADM/6124 
Betreft: Aanvraag Wet milieubeheer-vergunning 

Aanvraag Wet verontreiniging oppervlaktewateren-vergunning 

Geachte heer ~0.2. 

Bijgevoegd vind u de aanvraag voor een Wet milieubeheer-vergunning voor Noordgastransport B.V. 
Bij deze aanvraag is tevens de aanvraag voor een lozingsvergunning voor de locatie Roodeschool in 
het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren toegevoegd, daar deze beide aanvragen 
gelijktijdig in het voortraject zijn voorbereid. 

Ik verwacht u voldoende informatie te hebben verschaft voor een voorspoedige afwikkeling van deze 
aanvragen en de verstrekking van bedoelde vergunningen. 

H o ac tend 

10.2. 

Bijlage(n): Wm-vergunningaanvraag en Wvo-lozingsvergunningaanvraag mei bijlage in 10-voud. 

Noordgastransport BV - Handelsregister, 's Gravenhage, nr. 270838go 
Bank: MeesPierson, ROl.terdam, nr. 25.15.83.708 
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In deze niet technische samenvatting is beschreven de continu in bedrijf zijnde gasbehandelings
installatie van Noordgastransport B.V. (NGT) in de Emmapolder en het bijbehorende condensaat
verlaadstation te Roodeschool. 

In deze aanvraag voor een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer geeft NGT de 
benodigde gegevens voor het beoordelen van de milieusituatie door het bevoegd gezag. Het 

Ministerie van Economische Zaken is het bevoegd gezag. De provincie Groningen zal de 
behandeling van deze aanvraag coördineren. 

Algemeen 
Diverse producenten op het Nederlands deel van de Noordzee brengen aardgas en aardgas

condensaat (wat met het aardgas meegeproduceerd wordt) vanaf de gaswinninginstallaties 
(productieplatforms) via pijpleidingen naar het NGT pijpleidingsysteem, waardoor het aardgas 
(verder ook genoemd: gas) en het aardgas-condensaat naar de installatie van NGT op de vaste 
wal wordt gevoerd. NGT zuivert en droogt dit gas en levert het namens de producenten af via het 
landelijke gastransportleidingnet aan de afnemers. Bij het zuiveren en drogen ontstaat eveneens 
aardgas-condensaat (verder te noemen: condensaat), dat vanaf de locatie te Roodeschool met 
tankwagons wordt afgevoerd. Dit waardevolle product dient onder meer als grondstof voor de 

fabricage van kunststof. 
NGT neemt het gas van diverse producenten in via een pijpleiding. Dit gas moet worden 
behandeld. De hoeveelheid gas wordt bepaald door de contracten die de producenten afsluiten 
met de afnemers. Dit betekent dat de gasverwerking per dag kan variëren, maar gemiddeld 
genomen toch vrij constant is. De gasbehandelingsinstallatie heeft een maximale capaciteit van 
50 miljoen kubieke meter gas per dag 1

• De door NGT behandelde hoeveelheid gas kan normaal 
variëren tussen 10 en 40 miljoen kubieke meter per dag. Ter illustratie: een huishouding gebruikt 
tussen de 1.000 en 2.000 kubieke meter gas per jaar. 
NGT transporteert en behandelt ongeveer 10% van het jaarlijkse gasverbruik in Nederland. 

De gasbehandelingsinstallatie ligt in de Emmapolder aan de Emmaweg 64b, nabij de Waddendijk, 

ver verwijderd van boerderijen (meer dan 1 km) en de woonkernen Uithuizen, Uithuizermeeden 
en Roodeschool. 
De verlading van condensaat vindt plaats bij het spoorwegstation aan de Stationsstraat te 
Roodeschool, nabij een bedrijfsgebouw (op 15 m afstand) en woningen (op ongeveer 35 m 
afstand). 

Gasbehandeling Emmapolder 
Het uit de diepe ondergrond gewonnen gas wordt op de platforms zelf grotendeels ontwaterd en 
vervolgens in de gastransportleiding gepompt. Ook het condensaat, dat met de gasproductie 
samenhangt, wordt in de NGT gastransportleiding gebracht. De in de zeebodem liggende NGT 
gastransportleiding heeft een totale lengte van ongeveer 320 km en een diameter van circa 

Met kubieke meter gas wordt verstaan het volume onder zogenaamde normale condities ofwel 
bij 101,325 kPa en o ·c. 
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90 cm. Deze leiding komt via het Uithuizerwad ten noorden van Uithuizen aan land in de 
Ernmapolder, waar de gasbehandelingsinstallatie van NGT is gesitueerd. Het binnenkomende 

gas heeft een druk van ongeveer 70 bar en bevat nog stoffen waarvan het niet wenselijk is dat 
deze in het landelijk gastransportnet komen. Deze stoffen bestaan voor het belangrijkste deel uit 

het waardevolle condensaat. Andere stoffen in het gas kunnen zijn: water in de dampfase, 

methanol, glycolen, stof en vuildeeltjes. 

Het aangevoerde gas wordt na ontvangst eerst zoveel mogelijk ontdaan van vloeistof, bestaande 
uit condensaat, sporen van water, methanol en glycol, in grote buizen (vloeistofvangers, primaire 
vloeistofafscheiding). Daarna wordt het gas gedroogd (verwijderen van vloeistof) door middel van 
afkoeling. Om tijdens het drogen bevriezing van water in de gasbehandelingsinstallatie te 

voorkomen wordt eerst antivries (mono-ethyleenglycol, vergelijkbaar met autoantivries) 
geïnjecteerd. Het gas wordt gekoeld tot ongeveer -25 °C. Het condensaat dat bij deze lage 
temperatuur ontstaat en de geïnjecteerde glycol worden vervolgens afgescheiden van het gas. 
Deze behandeling gebeurt in vier gelijke gasdrooginstallaties, gasstraten genoemd. Na het 
drogen is het gas voldoende zuiver om te worden afgevoerd (afgeleverd) naar het landelijke 
gastransport systeem, op dit moment in beheer bij Gastransport Services BV. Voor aflevering 
wordt de hoeveelheid en samenstelling van het gas nauwkeurig gemeten in meetstraten. 
Het gas wordt voor zowel binnenlands gebruik als voor export ingezet. toegepast als brandstof of 
als grondstof voor producten, waaronder bijvoorbeeld methanol. 

Gasdrooginstallatie Emmapolder 
Het drogen van het gas vindt plaals met vier grote koelinstallaties. Deze werken ongeveer op 

dezelfde manier als een koelkast in de keuken. met dit verschil dat de koelcapaciteit vele 
duizenden keren meer is (per installatie ongeveer 2,3 MW en een keukenkoelkast circa 0,5 kW). 

Als koelmedium wordt propaan gebruikt. De propaancompressors worden elk aangedreven door 
een gasmotor. Deze zuigermotor is in constructie te vergelijken met een automotor. Deze motor 
gebruikt gas als brandstof. Voor de koeling en smering van de gasmotoren is Koelwater en 
smeerolie nodig dat in aparte systemen circuleert. Het koelwater en de smeerolie worden op hun 
beurt gekoeld met luchtkoelers (vergelijkbaar met een autoradiator). 

Condensaatbehandeling Emmapolder 
Condensaat komt vrij tijdens de gasbehandeling. Het bestaat uit een veelheid aan componenten. 
De belangrijkste zijn koolwaterstoffen met v ijf en meer koolstofatomen. Condensaat lijkt wat 
uiterlijk, samenstelling en gevaren betreft veel op een mengsel van benzine en dieselolie. 
Het condensaat wordt in een aparte installatie behandeld, zodat het stabiel wordt. Dat wil zeggen 
dat vooral de opgeloste gassen methaan, ethaan en propaan uit het condensaat worden 
verwijderd. Het verwijderde gas gaat naar het zo genaamde off-gas-systeem (restgassysteem) 

om te worden gebruikt als fuel gas (brandstof) in de gasmotoren en in de fornuizen. Het off-gas 
dat overblijft wordt met de off-gascompressor teruggepompt in de hoofdgasstroom. Overmaat off
gas gaat naar de fakkels. De condensaatbehandelingscapaciteit bedraagt maximaal 800 m3/dag . 
Het gestabiliseerde condensaat wordt opgeslagen in één van de vier opslagtanks. Elke tank heeft 

een nuttige inhoud van 1.800 m3 en is geplaatst in een grote opvangbak Vanuit deze tanks wordt 
het condensaat verpompt naar Roodeschool (alleen op werkdagen). De totale opslag is bedoeld 
voor het opvangen van schommelingen in de aanvoer en de fluctuaties door de weekwisselingen 
en feestdagen. 
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Het bij de condensaatstabilisatie vrijkomende water passeert een olie/waterscheider. De "olie" 
bestaat uit condensaat en wordt naar één van de condensaatopslagtanks gepompt en het water 

wordt opgeslagen in de afvalwateropslagtanks (elk met een inhoud van 150 m\ Van waaruit het 
in de incinerator wordt verwerkt. 

Hulpsystemen Emmapolder 

Voor het goed functioneren van de gasbehandeling zijn, naast de gasdrooginstallatie en de 
condensaatstabilisatie, meerdere hulpsystemen nodig. 

1. Propaankoelsysteem. In dit systeem wordt propaan met behulp van zuigercompressoren 
rondgepompt. Propaan dient hierbij als koelmedium voor het droogproces. 

2. Glycolsysteem. In dit systeem wordt glycol geregenereerd voor hergebruik. Het glycol wordt 

geïnjecteerd in de gasstroom voor het voorkomen van bevriezing tijdens de koeling van het 
gas. 

3. Hete oliesysteem. In het hete oliesysteem wordt olie verwarmd. De hete olie wordt gebruikt 
voor verwarming in condensaatstabilisatie, voor de leidingverwarming (tracing) en de 
regeneratie (ontwateren) van de glycol. Dit betreft een gesloten systeem. 

4. Fakkelsystemen. In dit systeem wordt niet te gebruiken gas veilig afgelaten. Ook diverse 
veiligheden, die afblazen bij een te hoge druk, zijn op de fakkels aangesloten. 

5. Fuel gassysteem en off-gascompressor. Het fuel gassysteem zorgt voor toevoer van fuel 
gas naar diverse hulpsystemen. De off-gascompressor zorgt voor het terugvoeren van off
gas overschot in de gasstroom als productgas. 

6. lncinerator (verbrandingsoven). In dit systeem worden organische componenten verbrand. 
De organische componenten zijn opgelost in het afvalwater uit de afvalwateropslagtanks. 
Het water verdampt hierbij en wordt als waterdamp geëmitteerd. 

Condensaatverlading Roodeschool 

Het condensaat wordt vanuit één van de opslagtanks met een ondergrondse leiding {lengte 8 km, 
diameter 15 cm) verpompt naar Roodeschool. Hier wordt tijdens werkdagen gemiddeld 700 

kubieke meter condensaat per dag geladen. Om de maximale condensaatbehandelingscapaciteit 
te kunnen verladen, bedraagt de maximale condensaatverladingscapaciteit 1120 m3/dag. 
Op verzoek van de condensaatverlader te Roodeschool start een operator op de locatie 
Emmapolder een pomp, die het condensaat via de ondergrondse leiding naar Roodeschool 
pompt. De verlading kan met een noodstopknop op Roodeschool worden gestopt. 
Om bodemverontreiniging te voorkomen, ingeval ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch 
lekkage optreedt, staan de tankwagens op een apart spoorgedeelte. Dit deel is omgeven door 
een vloeistofkerende wand die in de bodem (onder het maaiveld) is geplaatst op d~ natuurlijk 
aanwezige kleilaag, die zich op circa 1,50 m diepte bevindt. Deze wand is gemaakt van bentoniet, 
een dicht soort klei. De aldus gevormde bak is voorzien van een drainagesysteem, dat 
aangesloten is op een olie/water scheider. 

Hulpsystemen Roodeschool 
Voor het veilig en milieuvriendelijk uitvoeren van de condensaatverlading is als hulpsysteem het 
dampverwerkingsysteem nodig. Met het dampverwerkingsysteem worden de uit de tankwagons 
verdrongen dampen, opgevangen en verbrand waarbij elektriciteit geproduceerd wordt. 
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Milieubelasting NGT 
De milieubelasting van de gas- en condensaatbehandelingsinstallatie Emmapolder en de 

condensaatverlading te Roodeschool zijn als volgt samen te vatten. 
1. Luchtverontreiniging. Bij de gas- en condensaatbehandeling worden installaties gebruikt die 

ieder een specifieke emissie veroorzaken. Het betreft emissie bij de gasmotoren, de 

fornuizen, de incinerator, de fakkels en kortdurend de dieselmotoren (nooclsysternen). Deze 

emissies bestaan in hoofdzaak uit kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), gas (CH4, 

methaan). stikstofoxiden (NOx), benzeen (C6H6), tolueen (C1H8) en vluchtige organische 

stoffen (VOS of CxHy)-

2. 

3. 

4. 

Een belangrijke continue emissie ontstaat bij de gasmotoren van de gasdrooginstallatie. 

Deze zijn de afgelopen twee jaren voorzien van een katalysator en een motorbesturings

systeem. Hierdoor is de emissie van stikstofoxiden (NOx) met 99% gedaald en die van 

koolmonoxide (CO) met 63%. De CO2-emissie is onveranderd. 

Bij het verladen in Roodeschool ontstaat een emissie van voornamelijk gas 

(condensaatdamp) uit de tankwagons. Voor hat verwerken van deze damp wordt er naar 
gestreefd in het 4de kwartaal 2004 of in het 1st8 kwartaal 2005 een dampverwerkingsunit te 

plaatsen. In deze dampverwerkingsunit worden de vrijkomende dampen eventueel met 

gas-ondersteuning in een kleine gasmotor ( 115 kW) verbrandt. Hierbij wordt een kleine 

hoeveelheid elektriciteit opgewekt dat wordt teruggeleverd aan het net. Voor het 

daadwerkelijk kunnen afvoeren van de vrijkomende dampen moeten de in te zetten tankwagens 

aangepast worden. De verwachting is dat de regulier aangeboden tankwagons eind 2005 zijn 

aangepast. 
Realisatie: 4°8 kwartaal 2004/4°• kwartaal 2005. 
Geluid. Bij de gasbehandeling ontstaat voornamelijk geluid door de stroming van het gas 
onder druk door de leidingen en apparaten. Andere geluidsbronnen zoals de gasmotoren 

en de fornuizen zijn voorzien van isolatie. In Roodeschool zijn de enige geluidsbronnen het 

rangeren en de te plaatsen dampverwerkingsunit. Op beide locaties voldoen de installaties 

aan de eis dat niet meer geluid wordt gemaakt als is toegestaan binnen de 50 dB(A) 

geluidszone-contour. 
Water. Het leidingwaterverbruik is ongeveer 1.700 m3 per jaar, waarvan ongeveer 400 m3 

wordt gebruikt voor de persoonlijke hygiëne. 

Verder wordt op Ernrnapolder drinkwater gebruikt voor het bijvullen van de bluswatertank, 

het analyseren van monsters, het aanmaken van het glycol/watermengsel en voor de 

schoonmaak. 
Het van Emmapolder te lozen water bestaat hoofdzakelijk uit niet verontreinigd hemelwater. 

Dit wordt direct geloosd op de omringende sloten. Het vrijkomende huishoudelijk afvalwater 

wordt via septictanks op de sloten geloosd conform de huidige lozingsvergunning. Het 

verontreinigde procesafvalwater wordt in de eigen installaties (incinerator) verwer1<t en 

wordt niet geloosd. 
In Roodeschool wordt het te lozen water conform de huidige lozingsvergunning geloosd op 

het gemeentelijke riool. 
Energie. Het energieverbruik voor Emmapolder is te verdelen in het jaeirverbruik van gas 

(ruim 8 miljoen m3
) en elektriciteit (ongeveer 4 miljoen kWh). Het gas wordt gebruikt voor 

de gasmotoren, de olieverwarmers (fornuizen) en de verbrander (incinerator) en is sterk 

afhankelij k van de gasdoorzet. Elektriciteit wordt vooral gebruikt door de elektromotoren in 
de installaties en verlichting. 
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5. 

6. 

Bodem. De grond en het grondwater onder de gasbehandelingsinstatlatie zijn plaatselijk 

verontreinigd. Op dit moment wordt de bodem gereinigd door een biologisch systeem met 

een rietveld (helofytenfilter). Ter voorkoming van verdere en nieuwe verontreinigingen zijn 

zowel in Emmapolder als Roodeschool diverse maatregelen genomen. 
Afval. Afval ontstaat hoofdzakelijk door onderhoud aan de installaties (slib, bedrijfsafval, 

schroot, en oud papier) en is naar verhouding weinig (circa 11.000 kg per jaar). Het wordt 

door daarvoor bestemde verwerkers opgehaald. 

Veiligheid NGT 
NGT bezit een preventiebeleid en een veiligheidsbeheersysteem. Voor de locaties Emmapolder 

en Roodeschool heeft NGT een aantal studies laten uitvoeren die een beeld geven van de 

gevaren en de risico's die hun activiteiten met zich meebrengen. Het betreft studies voor: 
identificeren en evalueren van potentiële gevaren vanuit het proces (inclusief elektrische 

veiligheid), de bedrijfsactiv iteiten en vanuit de omgeving en het komen met aanbevelingen 

identificeren en evalueren van de gevaren voor de gezondheid die voortkomen uit de 
procesvoering en de gerelateerde overige activiteiten 

toetsing in hoeverre de brandweervoorzieningen toereikend zijn 

analyse van alle gevaarlijke gebeurtenissen die een groot ongeluk kunnen veroorzaken, 

waarbij brand of een explosie kan optreden 
aantonen dat de bestaande noodsystemen op de installaties ernstige incidenten weerstaan 

en, indien noodzakelijk voor de plantbesturing, adequaat (blijven) functioneren 
analyse van het risico op overlijden van medewerkers door de beschouwde risicovolle 

activiteiten 
analyse van het risico op overlijden van personen buiten de omgeving door de beschouwde 

risicovolle activiteiten. 
De studies hebben betrekking op zowel Emmapolder (gas- en condensaatbehandeling te 

Uithuizen) en Roodeschool (condensaatverlading aan de Stationsstraat). Uit deze studies is 
gebleken dat de installaties zelf veilig zijn en veilig bedreven worden zodat de installaties en de 

bedrijfsvoering niet of nauwelijks aangepast hoeven te worden. De globale uitkomsten van deze 

studies zijn dat er geen significante maatregelen nodig zijn en eveneens geen onacceptabele 

gevaren ontstaan voor het personeel en de omgeving. Wel zal een traject worden gevolgd, 

waarbij wordt bekeken of mogelijke risico's te beperken zijn zodat op termijn aan lhet Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen kan worden voldaan. 

Toekomst NGT 
Op de korte termijn geeft NGT invulling aan een onderzoekstraject dat in de beslisboom in 

paragraaf 15.3 is weergegeven. Dit onderzoekstraject gaat in op het reduceren van de 

hoeveelheid off-gas dat momenteel naar de fakkel wordt geleid, en van de hoeveelheid water dat 

in de incinerator wordt verdampt. 

Op de langere termijn wordt mogelijk op Emmapolder een filtratiesysteem voor condensaat 

geplaatst. Deze ontwikkeling zal pas na 2005 gestalte krijgen. 
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1 

1.1 

Inleiding 

Algemeen 

Noordgastransport BV (hierna te noemen als NGT) is een gastransport- en 

gasbehandelingsonderneming, die het gas vanaf diverse productieplatforms naar de vaste wal brengt, 

zuivert, droogt en er vervolgens op toeziet dat het in overeenstemming met de contractueel 

vastgelegde kwaliteitseisen aan het pijpleidingsysteem van Gastransport Services BV wordt 

afgeleverd. 

Eén locatie van NGT is gelegen aan de noordoostkust van Nederland in de provincie Groningen in de 

Emmapolder. Deze locatie is gelegen aan de Emmaweg 64b, nabij de Waddendijk, ver verwijderd van 

boerderijen (meer dan 1 km) en de woonkernen Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool. 
Op deze locatie wordt het gas dat met een pijpleiding wordt aangevoerd, behandeld. Het gas is 

afkomstig van productieplatforms van het Nederlandse deel van het continentale plat op de Noordzee. 

Op dit moment zijn er diverse gebruikers van deze gastransportleiding naar NGT Emmapolder, zoals 

Total, NAM, Gaz de France, Unocal en Wintershall. 

Bij deze gasbehandeling wordt als waardevol bijproduct condensaat gevormd, dat via een 

transportleiding naar de locatie te Roodeschool wordt gebracht, vanwaar het met tankwagons wordt 
afgevoerd. Het condensaatverlaadstation is gelegen nabij het spoorwegstation aan de Stationsstraat, 

nabij een bedrijfsgebouw (op 15 m afstand) en woningen (op circa 35 m afstand). 

De gas- en condensaatbehandelingsinstallatie Emmapolder, de condensaatverlading te Roodeschool 

en de condensaattransportleiding zijn sinds 1975 operationeel. 

De condensaattransportleiding en de locatie te Roodeschool zijn in deze aanvraag als separate 

onderdelen meegenomen. De locatie te Roodeschool vormt met de ondergrondse 

condensaattransportleiding en de gas- en condensaatbehandelingsinstallatie Emmapolder de gehele 

inrichting. Deze aanvraag is dus voor zowel de locatie Emmapolder te Uithuizen en de locatie te 

Roodeschool als de condensaattransportleiding. De aanvraag zal leiden tot één beschikking in het 

kader van de Wet milieubeheer. 

De gehele inrichting valt onder de Inrichting- en Vergunningen Besluit-categorie 2.6b, waaruit volgt, dat 

het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties-B voor stookinstallaties van toepassing is. 

De hoeveelheden gas in m3 of liter, zoals vermeld in deze aanvraag, zijn geacht te zijn gemeten bij 0°C 

en 1.013 mbar, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 
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1.2 

1.3 

Gegevens aanvrager: 

Naam vestiging 

Adres 

Plaats 

Telefoonnummer 

Telefax 

Plaatsvervangend directeur 

Contactpersoon 

E-mail 

Kamer van Koophandel 

SBl-code 

Noordgastransport B.V. 

Emmaweg 64b 

9981 VC Uithuizen 

0595 0.2.e 
0595 0.2.e 

.-co-=-=-___, 
10.2.e 

..._ __ _ 
0.2.e 
0.2.e 

27083890 
6030 

Kadastrale gemeente Sectie Nummer(s) 

Uithuizen 

Uithuizermeeden 

F 

D 

41 (locatie Emmapolder) en 54 (toegangsweg) 

3556 (locatie Roodeschool), 3558 en 3569 ged. (emplacement) 

In verband met de condensaattransportlelding en de toegang tot de beide locaties heeft NGT 

daarnaast voor een aantal kadastrale percelen geen eigendom, maar het recht van "opstal leidingen· 

en het recht van "overpad". 

Aanleiding 

De aanleiding voor het aanvragen van een nieuwe. de gehele inridlting (locaties Emmapolder en 

Roodeschool en de verbindende transportleiding) omvattende vergunning, is dat de Wet milieubeheer 

aangeeft dat een milieuvergunning regelmatig geactualiseerd moet worden. Het tot 1 januari 2003 

bevoegd gezag, de provincie Groningen, heeft in overleg met het huidig bevoegd gezag, het Ministerie 

van Economische Zaken, aangegeven dat de Vigerende vergunningen moeten worden geactualiseerd 

conform artikel 8.4 Wet milieubeheer. 

Verder is besloten dat voor de locatie Roodeschool een nieuwe vergunning in het kader van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren zal worden aangevraagd. Dit bestaat uit het invullen van het 

daarvoor bestemde formulier van het Waterschap Noorderzijlvest en 2al verder buiten dez,e aanvraag 

blijven (wel zal een gecoördineerde behandeling plaatsvinden). 

Mijnbouwwet 

NGT is een mijnbouwwerk als bedoeld in de nieuwe Mijnbouwwet (per 1 januari 2003). Daardoor is het 

formele bevoegd gezag overgegaan van de provincie Groningen naar het Ministerie van Economische 

Zaken. Voor de lozing van afvalwater blijft het waterschap Noorderzijlvest het bevoegd gezag. 

Daardoor behoudt de provincie Groningen de coördinatie van de vergunningsprocedure. De 

milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer wordt verleend door het Ministerie van 

Economische Zaken. Eén en ander is in een briefwisseling gedateerd april 2003 vastgelegd. 
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1.4 Gevraagde vergunning 

NGT vraagt voor onbepaalde tijd een milieuvergunning aan in het kader van de Wet milieubeheer voor 

de huidige gas- en condensaatbehandelingsinstallatie Emmapolder te Uithuizen en de 

condensaatverlading te Roodeschool (inclusief de pijpleiding tussen beide locaties) en de bekende en 

te realiseren plannen voor de uitbreidingen. Zoals aangegeven in deze aanvraag, voor een 

gasbehandelingscapaciteit van maximaal 50.000.000 m3 per dag en een 

condensaatbehandelingscapaciteit van maximaal 800 m3 per dag te Emmapolder en voor Roodeschool 

een verladingscapaciteit van maximaal 1120 m3/dag. De inrichtingsgrenzen zijn aangegeven op de 

situatietekening in bijlage 1. 
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2 Bestaande vergunningen, kennisgevingen 

2.1 

2.2 

Geschiedenis 

Bij de oprichting in 1973 is voor de gas- en condensaatbehandelingsinstallatie bij het Ministerie van 
Economische Zaken een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Mijnwet ingediend. De 

vergunning werd verleend in 1974. Tegen deze vergunning is beroep ingesteld, waarop de Kroon in 

1979 heeft beslist en de Mijnwetvergunning vernietigd is. De motivatie was dat de Mijnwet niet van 

toepassing zou zijn op de inrichting. Daarop heeft NGT in 1980 bij de gemeente Hefshuizen (nu 

gemeente Eemsmond) een nieuwe aanvraag in het kader van de Hinderwet (nu Wet milieubeheer) 

ingediend. 

In 1982 Is de Wet geluidshinder in werking getreden en werd de provincie Groningen het bevoegd 

gezag voor de gas- en condensaatbehandelingsinstallatie. 

Het daaropvolgende overleg is in 1984 gestart en heeft in 1990 voor beide locaties inclusief de 

condensaattransportleiding geleid tot één nieuwe vergunning in het kader van de Hinderwet en de Wet 

geluidshinder (beide nu Wet milieubeheer) . 

Vigerende vergunningen en kennisgevingen 

Emmapolder en Roodeschool: 

08 augustus 1990, oprichtingsvergunning Hinderwet (nu Wet milieubeheer) voor de gas

behandelingsinstallatie te Uithuizen en het condensaatverlaadstation te Roodeschool (Provincie 

Groningen, nr. 14.252,MC). Een verbeterde versie is verzonden op 19 november 1990 (ref. 

90/20.286/43, MC). 

Emma polder: 
07 oktober 1991. kennisgeving Wet geluidshinder (nu Wet milieubeheer, ref. 

91/20.064/40/B.1 1,MC): vaststelling geluidszone locatie. 

22 februari 1994, uitbreidingsvergunning Wet milieubeheer (ref. 94/1536/8/2,MA): plaatsen 

vierde condensaanank 1.900 m3
, off-gas compressor, bluswatervijver 3.000 m3 en leiding PIG 

ontvangstsluis. 
21 augustus 1995, kennisgeving Wet milieubeheer {ref. 95/12921/ 1,MA): vergroten bestaande 

vloeistofdichte vloer glycolsectie. 

01 augustus 1996, kennisgeving Wet milieubeheer (ref. 96/12050a,RMM): realisatie nieuwe 

loods ter vervanging van twee Romney loodsen. 

09 december 1997, melding Wet milieubeheer (project 4871 , ref. 97/18.082a/6,RMM): inrichten 

tankauto condensaatverladingstation (bij brief 25 september 1998 is gemeld dat het station niet 

is gerealiseerd). 
18 mei 2001 , lozingsvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren op de Noorderberm

tocht (ref. 01-815/0876-1 0), Waterschap Noorderzijlvest. 
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02 juli 1991, lozingsvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren (ref. -91.IM.09.212715, 
MC), Zuiveringsbeheer provincie Groningen {nu Waterschap Noorderzijlvest). 

03 oktober 1991, kennisgeving Wet geluidshinder (nu Wet milieubeheer, ref. 

91/20.068c/40/B.12,MC): vaststelling geluidszone locatie. 

22 juni 1994, melding verandering Wet verontreiniging oppervlakitewal!erern 

(ref. 94/11.968/1 ,MA), aanbrengen regelklep voor gedoseerde afvoer naar olie/waterscheîder b(] 

extreme regenval. 

03 juni 2004, melding Wet milieubeheer dampopvangsysteem Roodesd1100! 

(ref. ME/EP/UM/4035857), plaatsing van dampopvangsysteem met gasmotor. 
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In bijlage 1 is de ligging van het bedrijf weergegeven (situatietekening). De locatie is aan drie zijden 

omgeven door land, de Emmapolder, en grenst in het noorden aan de waddendijk met het 

Uithuizerwad. 
In bijlage 2 is het overzicht van de gehele inrichting, de indeling en de ligging van de terreingrens 

opgenomen. 

Normaal zijn circa 25 mensen vast personeel aanwezig, terwijl regelmatig 10 mensen ingehuurd 

personeel aanwezig is. Een deel van het personeel werkt in dagdienst en een deel in ploegendienst. 

Het betreft een 5-ploegendienst volgens een 3 x 8 urensysteem (ochtend-, middag- en nachtdienst) 

voor de operators en de beveiligingsbeambte. De minimale bezetting per ploeg is drie personen, twee 

operators en een beveiligingsbeambte. Overdag is er daardoor sprake van een totale bezetting van 

globaal 20 tot 25 mensen (exclusief ingehuurd personeel van derden, maximaal 10 mensen). 

De maximale capaciteit van de gasbehandelingsinstallatie is 50 miljoen m3 gas per dag (varieert 

normaal tussen 10 en 40 miljoen m3/dag),, waarbij aan condensaat gemiddeld 560 m3 per dag ontstaat 

(maximale betlandelingscapaciteit 800 m3 condensaat per dag). De installatie voor het behandelen van 

het gas is in vier straten verdeeld, waarbij moet worden opgemerkt dat elke straat een reserve is van 

de ander. De capaciteit per straat is maximaal 12,5 miljoen m3 gas per dag is. 
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De hoofdactiviteit van NGT is het transporteren en behandelen van aardgas uit het Necterlarids deel 

van het continentale plat van de Noordzee. 

Zodra het gas is geproduceerd, wordt het op de betreffende productieplatforms gedroogd {wat,ervrij 

maken tot een dauwpunt van 4 °C) en zo, geschikt gemaakt voor transport naar wal. 

Voor dit transport beschikt NGT over de volgende installaties (die geen deel uitmaken varu deze 

aanvraag voor een milieuvergunning, maar wel essentieel zijn voor de goede werking van de ,gas- eTJ 

condensaatbehandelingsinstallatie op wal). 

Verzamelplatform in blok L 10 (L 10-A Riser platform) in de Noordzee, waarop tevens ,:een mas't 

met zend- en ontvangstantennes is geplaatst voor straalverbindingen met het openbare 

telefoonnet op het vaste land ten behoeve van eenzijdig datatransport en telefoongesprekJker;i. 

Compressorstation (geplaatst op een apart platform naast het L 10-A Riser platform)., om de 

leidingcapaciteit naar het land optimaal te benutten. 

Transportpijpleiding in de zeebodem, 178 km lang met een doorsnede van circa 90 cnn, vanaf 

de blokken L 10/L 11 (L 10-A Riser platform) op de Noordzee naar Emmapolder. Op dez;e ieîdijng 

zijn tevens vier andere leidingen aangesloten vanaf K6/K9, K128, LBG, L 11 ein G17 welke 

eigendom zijn van NGT. In 1999 is de hoofdtransportleiding met 140 km verlengd. Dit ,gedeelte 

heeft eveneens een doorsnede van circa 90 cm en verbindt het blok D15 met he't IL1O-A IRiser 

platform. 

Het gas met het condensaat, dat tijdens de productie bij de platforms vrijkomt, wordt via lhlet verzamel

platform en de 178 km lange leiding vervoerd naar land om het gas op de gewenste spedfica1Jîe ~e 

brengen. 

Op het land beschikt NGT over de volgende installaties {die wel deel uitmaken van deze aarwraag v.oo,r 

een milieuvergunning). 

De gas- en condensaatbehandelingsinstallatie in de Emmapolder bij Uithuizen voor de z,uJvening 

en droging van het per pijpleiding aangevoerde gas. 

De 8 km lange condensaat transportpijpleiding, met een doorsnede van 15 cm, vanaf de 

behandelingsinstallatie Emmapolder naar het spoorwegemplacement in RoodeschooL 

De verladinginstallatie op het spoorwegemplacement te Roodeschool voor de ovrerslag varil lhet 

aangevoerde condensaat in tankwagons. 

NGT verwerkt het door de diverse producenten op de platforms in de Noordzee voorbehandelde en 

geleverde mengsel van gas condensaat. De te leveren hoeveelheid gas wordt bepaald door de 

contracten die deze producenten afsluiten met hun afnemers. Het gasaanbod bij NGT is afhanlkelijk 

van deze contracten en zal daarom variëren. 

De gemiddelde samenstelling van het aangevoerde gas is weergegeven in bijlage 3. 
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In de navolgende paragrafen worden de systemen in de Emmapolder beschreven. Ter verduidelijking 

is in bijlage 4 het proces flow diagram (PFD) van de gas- en condensaatbehandelingsinstallatie 

opgenomen. 

Gasbehandeling 

Het (aard-)gas dat met de pijpleiding vanaf de Noordzee met een maximale capaciteit van 

50.000.000 m3/dag wordt aangevoerd bevat het mee geproduceerde condensaat (een lichte ruwe olie). 

In verband hiermee wordt het gas (inlaatgas) meteen bij binnenkomst van het behandelingsstation 

door de vloeistofvanger ("slug catcher") gevoerd. Deze bestaat uit acht enkele tientallen meters lange 

leidingen en dient om de grootste hoeveelheid vloeistof van het gas af te scheiden (de eerste ruwe 

scheiding tussen vloeistof en gas). Vanaf deze vloeistofvanger gaat het gas via een verzamelleiding 

naar vier, in uitvoering gelijke, gasdrooginstallaties (gasstraten) elk met een maximale capaciteit van 

12.500.000 m3/dag. 
In de gasstraten ondergaat het gas een tweede bewerking. De gasstroom wordt vanuit de 

verzamelleiding naar de inlaatscheider ("inlet separator") en daarna via diverse warmtewisselaars 

geleid om een temperatuur van rond de -25 °C te bereiken. Tijdens deze koelfase wordt het mono

ethyleenglycol/water-mengsel geïnjecteerd om de aanwezige waterdamp in het gas te binden en 

zodoende bevriezing van de warmtewisselaars te voorkomen. De koeling wordt bereikt door gebruik te 

maken van de propaankoelinstallatie. 
Het gekoelde gas stroomt nu naar de koude separator ("cold separator") voor het afscheiden van de 

gevormde vloeistof en het glycol. Het gedroogde gas wordt door filters {"mistpads~) geleid om de 

eventueel nog resterende vloeistofdeeltjes af te vangen. Het relatief koude gas wordt vervolgens weer 

langs de warmtewisselaars geleid om op te warmen en daarmee het nog te bewerken g:as voor te 

koelen. Vervolgens stroomt het gas, het productgas of het eindproduct, vanaf de vier 

gasdrooginstallaties naar een verzamelleiding en verlaat dan via meetstraten de installatie met een 
druk van circa 70 bar. Bij deze meetstraten wordt gemeten of het gas voldoet aan de volgende 

specificaties: 

de Wobbe index, meestal tussen 11 .660 en 12.450 kcal/m3 (49 • 52 MJ/m
3

) 

het waterdauwpunt. beneden -8 °C bij een druk van 68.6 bar 
geen condensaat- of hydraatvorming boven de -3 °C bij een druk tussen de 68,6 en 1 bar 

technisch gezien vrij van stof 
het zuurstofgehalte is maximaal 0,5 vol% 

de gastemperatuur overschrijdt de 40 °C niet 

het afgeleverde gas heeft een druk tussen de 68,6 en 70,6 bar. 

Uit analyses blijkt dat het huidige gas zwavelvrij is. De door Gastransport Services BV maximum 

toegestane gehalten bedragen: 

zwavelwaterstof: 10 mg/m3 

totaal zwavel: 150 mg/m3
, met een jaargemiddelde van maximaal 120 mg/m3

• 
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5.2 Condensaatbehandeling 

De uit de gasstroom afgescheiden vloeistof {"slug catcher", de inlaatgasscrubbers en de "cold 

separators") bestaat hoofdzakelijk uit condensaat. De maximale behandelingscapaciteit is 800 m3/dag. 

Het afgescheiden condensaat moet worden gestabiliseerd in één van de twee 
condensaatstabilisatiesystemen alvorens het in de condensaatopslagtanks kan worden opgeslagen. 

De stabilisatie houdt voornamelijk in het verwijderen van de opgeloste gassen (hoofdzakelijk methaan, 

ethaan en propaan). Het gestabiliseerde condensaat voldoet dan aan de volgende specificaties: 

mag geen vrij water bevatten 

dampspanning van 1, 1 bar bij 50 °C. 

Het verzamelde ruwe condensaat wordt naar de condensaatflash1anks gevoerd. De druk van het 

condensaat wordt in de condensaatflashtanks verlaagd, waardoor een deel van de gassen ontwijkt. 

Het gedeeltelijk gestabiliseerde condensaat wordt vervolgens behandeld door: 

verwarming (met warmtetoevoer vanuit het hete oliesysteem) 
destillatie (waarbij de rest van de gassen ontwijken, waarna het condensaat stabiel is) 

koeling (door nog te behandelen condensaat en na-koeling). 

De dampen uit de condensaatflashtanks bestaan in hoofdzaak uit methaan, ethaan en propaan en 

worden toegepast in het fuel gassysteem (zie paragraaf 5.3.5). 
De overige dampen die vrijkomen bij het verwarmen en destilleren worden gecondenseerd door 

koeling met condensaat en vervolgens met de propaankoelinstallalie. De vloeistof en damp worden 

gescheiden, waarbij de vloeistof wordt teruggevoerd naar de stabilisatie. De dampan worden 

samengevoegd met het gas uit de condensaatflashtanks en afgevoerd naar het off-gassysteem. 

Na de condensaatbehandeling wordt het gestabiliseerde condensaat naar één van de vier identieke 

condensaatopslagtanks (elk met een nuttige inhoud van 1.800 m3
) gevoerd. De opslagtanks zijn 

voorzien van met de hand bedienbare afsluiters in de toe- en afvoerleidingen om de juiste opslagtank 

voor vullen of legen in te schakelen. De grootte van de tanks is noodzakelijk om fluctuaties in de 

aanvoer en de perioden dat niet verladen kan worden (weekwisseling, feestdagen) te overbruggen. 

De tanks zijn deugdelijk gefundeerd en ontworpen conform de regels in API 650. iedere tank is 

opgesteld in een tankput met een opvangcapaciteit groter dan de tankinhoud. Via een aparte leiding 

kan dit condensaat vanuit een van de opslagtanks naar Roodeschool worden verpompt, waar de 

overslag in tankwagons plaatsvindt. 
Elke tank is gefundeerd op een zandlaag die bijeengehouden wordt door een ringvormige 

betonopstorting. Onder de gehele tankput inclusief tank is een HOPE folie aangebracht waarvan de 
stroken vloeistofdicht aaneen gemaakt z:ijn. Binnen de ringvormige betonopstorting is een flexibel 

blijvende vloeistofkerende asfaltlaag (dikte 10 cm) aangebrad1t en rondom de tank een betonnen vloer 

(dikte 8 cm). De tankput wordt gevormd door deze betonnen vloer en de rondom gelegen betonnen 

keerwanden en een kleiwal ( afmeting circa 28 x 30 x 2,5 = 2.100 m3
) . 
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5.3 Hulpsystemen 

De hulpsystemen zijn onderdeel van de normale procesvoering en zijn noodzakelijk voor de gas- en 

condensaatbehandelingsinstallatie. Deze hulpsystemen zijn onlosmakelijk daarmee verbonden. 

5.3.1 Propaankoelsysteem 

5.3.2 

Propaan wordt in het proces gebruikt voor koeling van het gas tot rond de -25 °C. Hiertoe wordt 

propaan in een gesloten systeem gecomprimeerd door met gasmotoren aangedreven compressoren. 

Hiervoor zijn vier units beschikbaar. Een vijfde unit is geconserveerd, deze is niet op korte termijn 

inzetbaar en is aanwezig als één van de functionerende compressoren fors beschadigd wordt. 

De emissie van de gasmotoren en compressoren is vermeld in hoofdstuk 11. 

Het koelproces bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap betreft de compressie van het koude 

dampvormige propaan van de inlaatgaskoelers tot circa 13 bar, waarbij de temperatuur oploopt tot 

ongeveer 65 °c. Na de compressie stroomt het warme gasvormige propaan naar de propaan

condensors, waarin het propaan condenseert en afkoelt tot circa 20 °C. Na deze condensatiestap 

stroomt het vloeibare propaan naar de propaansurgetank en vandaar via een nakoeler naar de 

inlaatgaskoelers. Hierbij expandeert het vloeibare propaan tot ongeveer 1 bar en koelt daarbij af tot 

circa -30 °C. Het propaan stroomt vervolgens, na eerst de vloeistofvangers ("K.O.-drums") te zijn 

gepasseerd, terug naar de compressoren voor een nieuwe cyclus. Als in de K.O.-drum vloeibare 

propaan wordt opgevangen, kan dit naar de opslagtank worden afgevoerd. 

Het gesloten propaankoelsysteem heeft een maximale koelcapaciteit van 2,3 MW per inlaatgaskoeler 

bij een capaciteit per compressor van circa 55.000 m3 propaan per uur. Jaarlijks bedraagt het 

totaalverbruik aan propaan circa 100.000 liter. De verliezen ontstaan door start- en stopverliezen bij de 

compressoren (drukvrij starten) en door de zogenaamde pakkingbus verliezen bij de zuigers van de 

compressoren. Het bijvullen van het koelsysteem vindt plaats vanuit de propaanopslagtank in de 

leiding naar de inlaatgaskoelers. Het prnpaanniveau in de inlaatgaskoeler is de maat voor de toevoer 

van propaan uit de opslagtank. De opslagtank wordt naar behoefte gevuld vanuit tankauto's met een 

maximale vulgraad van 85%. De opslagtank voldoet aan de CPR 8-1. Per jaar wordt de opslagtank 4 

keer gevuld. 

De totale inhoud van het propaankoelsysteem, inclusief opslagtank, is aan vloeibaar propaan circa 

37 ton. 

Glycolsysteem 

Mono-ethyleenglycol (glycol) wordt gebruikt om het aanwezige water in het te behandelen gas te 

binden en om bevriezing van de gasbehandelingsinstallatie te voorkomen en het gas te drogen. 

Hiertoe wordt een glycol/watermengsel op diverse punten (warmtewisselaars) in de installatie 

geïnjecteerd. Nadat de glycol het water uit het gas heeft geabsorbeerd, wordt het afgevoerd naar een 

regeneratiesysteem. In dit systeem, dat dubbel is uitgevoerd en waarvan er een als reserve van de 

ander fungeert, wordt het glycol/watermengsel geconcentreerd van een 69% tot een 70%-oplossing. 

Het in de gasstroom geïnjecteerde glycol/watermengsel komt weer vrij in de hoge druk separator. Dit 

wordt geregenereerd in de dubbel uitgevoerde glycolregeneratie-installatie om weer te worden 

hergebruikt voor het injecteren in de gasstroom. Bij het regenereren wordt het glycol/watermengsel 

voorverwarmd in een aantal warmtewisselaars. Daarna stroomt het in een flashtank, waarbij de 

gasvormige koolwaterstoffen worden afgescheiden (afvoer naar de lage druk fakkel). Het glycol 

stroomt vervolgens naar de glycolregeneratie-unit. Hier wordt de glycol in de regeneratieoven 
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("reboiler") met behulp van hete olie opgewarmd tot circa 110 °C. Hierdoor wordt het geabsorbeerde 

water verwijderd uit de glycol. De vrijkomende damp wordt in de genoemde warmtewisselaars 

gecondenseerd (warmteterugwinning) en vervolgens afgevoerd naar de olie/waterscheider voor de 

afvalwateropslagtanks. De overblijvende damp wordt afgevoerd naar de incinerator. Het 

geregenereerde glycol/watermengsel uit de warmtewisselaars stroomt met een temperatuur van circa 

75 °C naar de opslagtank voor hergebruik. 

De in de reboiler benodigde warmte (max. 3 MW) wordt verkregen van thermische olie (circa 200 °C) 

afkomstig van het hete oliesysteem. 

Het glycolsysteem bestaat naast beschreven onderdelen uit een glycol/watermengsel opslagtank en 

twee glycol opslagtanks (inhoud elk gemiddeld 15 m3
). Vanuit deze tanks wordt het systeem, indien 

nodig, aangevuld met glycol en (drink)water. Als gevolg van meevoeren met het gas, wordt op 

jaarbasis circa 20 m3 aan glycol verbruikt. Dit is inherent aan het gevoerde proces. 

De totale inhoud van het systeem is circa 30 m3 glycol. 

5.3.3 Hete oliesysteem 

Het gesloten hete oliesysteem (verwarmingssysteem) gebruikt als medium thermische olie Shell 

Thermia B. Het voorziet het glycolregeneratiesysteem en het condensaatstabilisatiesysteem van 

warmte. Daarnaast wordt de thermische olie ook gebruikt voor de leidingverwarming ("tracing") en 

vorstbeveiliging van diverse opslagtanks. 

De thermische olie wordt naar één van de twee gasgestookte fornuizen gepompt, waar het wordt 

opgewarmd tot circa 285 °C. De fornuizen bezitten elk voldoende capaciteit (circa 3,5 MW) om te 

voorzien in de warmtebehoefte van de installaties. Nadat de thermische olie zijn warmte heeft 

afgestaan aan bovengenoemde onderdelen, stroomt het weer terug naar de fornuizen. 

De fornuizen worden gestookt met gas afkomstig van het fuel gassysteem. De uitgaande temperatuur 

van de hete olie uit de fornuizen bepaald de gastoevoer en de regeling van de lucht-gasverhouding in 

de fornuizen, zodat steeds een goede verbranding wordt verkregen. 

Voor het goed functioneren van de fornuizen is een minimaal debiet aan olie nodig van circa 

100 m3/uur Het debiet wordt geregeld en gestuurd door een klep in de leiding tussen de aan- en 

afvoerleiding van hete olie. 

De emissie van de fornuizen is vermeld ilil hoofdstuk 11. 

Naast de fornuizen en het leidingsysteem bevat het hete oliesysteem nog een expansietank. In deze 

tank fungeert stikstof als inerte gasdeken. De expansietank is door middel van een vloeistofslot 

verbonden met de opslagtank, waarin de olie wordt opgevangen als de expansietank door lekkages 

elders in het hete oliesysteem overloopt. De thermische olie verwarming is een gesloten systeem. De 

uitzetting van deze olie ten gevolge van de temperatuurverandering is anders dan die van de leidingen. 

Om deze verschillen te kunnen opvangen, zonder dat extreme drukken optreden, is In het systeem een 

expansievat aangebracht. 

Aan het thermische olieverwarmingssysteem is een ontluchtingstank gekoppeld. De tank is drukloos 

(atmosferisch) en via leidingen met afsluiters en een pomp met het circuit verbonden. 

De totale inhoud aan olie van het systeem is ongeveer 10 m3
• 

Indien uit bedrijf nemen noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met onderhoudswerkzaamheden, kan 

de volledige inhoud van het systeem opgevangen worden in de olie ontluchtingstank (inhoud bijna 

15 m3
). Voordat het systeem wordt opgestart, wordt deze gespoeld met stikstofgas. 
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5.3.4 Fakkelsystemen 

5.3.5 

Indien uit (proces)apparatuur om procestechnische- of veiligheidsredenen gas moet worden afgelaten. 

wordt dit naar één van de beide fakkelsystemen geleid. Dit gebeurt ook bij het van druk aflaten van 

installatieonderdelen, zoals bij onderhoud. Een uitzondering hierop vormen de overdrukbeveiligingen 

op de gasinlaatleiding van de locatie en die van de gasbehandelingssystemen zelf. Deze veillgheden 

emitteren het gas uit veiligheidsoverwegingen rechtstreeks naar de atmosfeer. 

Er zijn twee fakkelsystemen in gebruik: een hoge druk- en een lage druk fakkelsysteem. Elk systeem is 

opgebouwd uit een verzamelleiding, een fakkelscheidingsvat ("K.O.-drum", capaciteit 12 m3, voor het 

opvangen en verwijderen van eventueel aanwezige vloeistof) en een fakkel die is voorzien van 3 waak

vlambranders. Naast de beide systemen is er een noodfakkel, waarmee beide fakkelscheidingsvaten in 

verbinding staan. De noodfakkel, die beschikt over 2 waakvlambranders, bevindt zich altijd in een 

stand-by mode. 

Ter beveiliging en ter voorkoming van explosieve gas/luchtmengsels in de fakkelsystemen, wordt altijd 

een gasstroom door het ventsysteem riclhtlng fakkels onderhouden (spoelgas) . Daarnaast zal bij een 

nood- of geplande stop (onderhoud) de installatie op druk blijven, waardoor er voldoende gas in de 

installatie aanwezig is om de gasstroom naar de fakkels te onderhouden. De kans op diffusie van lucht 

in de fakkel en daardoor het ontstaan van een mogelijk explosieve gas/luchtmengsels is daarom uit te 

sluiten. 

De lage druk fakkel wordt continu voorzien van gas afkomstig van de opslagtanks, de lage druk flash 

tank, de glycol flash tank en een eventueel overschot aan niet te (her)gebruiken gas ("off-gas", zie 

volgende paragraaf). De gasstroom naar de hoge druk fakkel is regelbaar, maar niet afsluitbaar en 

wordt onderhouden vanuit het start-gas/power-gassysteem. 

In de fakkels wordt gas/lucht-injectie toegepast om rookontwikkeling bij de verbranding zoveel mogelijk 

te voorkomen. 

De emissies van de fakkels is vermeld in hoofdstuk 11 . 

De in de K.O.-drum afgescheiden vloeistof wordt afgevoerd naar de olie/waterscheider (van de 

afvalwateropslagtanks). die een opvangcapaciteit heeft van 40 m3
. 

Fuel gassysteem, off-gascompressor 

Het gas dat ontstaat tijdens de condensaatstabilisatie wordt uoff•gas" genoemd. Dit gas wordt 

behandeld in de separator van het fuel gassysteem, gefilterd, waarna het geschikt is als fuel gas. Het 

fuel gassysteem wordt op een druk van cirr,a 6,5 bar gehouden. Het off-gas wordt grotendeels 

toegepast als fuel gas voor de gasmotoren van de propaancompressoren, de pilotbranders van de 

fakkels. de fornuizen van het hete oliesysteem. de incinerator, de verwarming van de gebouwen (cv

installaties) en als gasdeken in de condensaat opslagtanks. Een tekort aan fuel gas wordt aangevuld 

uit de productgasstroom. 

Het verbruik aan fuel gas is afhankelijk van de omstandigheden en bedraagt bij de huidige gasdoorzet 

circa 24.000 m3/dag. 

Indien noodzakelijk voor het bedrijf wordt startgas uit de productgasstroom gehaald bij een druk van 

ruim 1 0 bar. Startgas wordt gebruikt voor het opstarten van de gasmotoren van de propaan

compressoren en voor de besturing van een beperkt aantal kleppen. 
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5.3.6 

Het off-gas overschot wordt sinds 1991 met de off-gascompressor (aangedreven met een 

elektromotor) gecomprimeerd en teruggevoerd in de gasstroom als productgas. 

lncinerator 

De incinerator (verbrandingsoven) wordt gebruikt voor: 

a. de verwerking van gas uit de glycolregeneratie 

b. het verbranden van organische componenten die opgelost zijn in het afvalwater uit de 

afvalwatertanks. 

Als brandstof wordt fuel gas ingezet. 

Dit afvalwater bestaat uit: 
een proceswaterstroom (circa 50%) 

verontreinigd hemelwater (van de verhardingen onder de installaties en eventueel uit de 

tankbakken, circa 49%) 

afvalwater van het laboratorium (circa 1%). 

Deze drie afvalwaterstromen hebben geen afzonderlijk afvoersysteem zodat van elke stroom de 

samenstelling niet bekend is. Het vuile afvalwater wordt opgeslagen in de afvalwateropslagtanks. Het 

afvalwater uit de afvalwateropslagtanks is al gevoerd over een olie/waterscheider voor het zoveel 

mogelijk verwijderen van "olie", in dit geval het condensaat. Het afgescheiden condensaat wordt 

daarbij direct afgevoerd naar de condensaatopslagtanks, zodat het afvalwater uit de opslagtanks zo 

schoon mogelijk is voordat het wordt afg:evoerd naar de incinerator. Gegevens over de samenstelling 

zijn gegeven in paragraaf 11.1.3. 

Het behandelde water uit de opslagtanks wordt verneveld in de incinerator, waarbij de aanwezige 

verontreinigingen (hoofdzakelijk koolwaterstoffen) verbranden. De incinerator beschikt over een 

temperatuurregeling, die anticipeert op eventuele brandbare stoffen in het te verwerken afval 

water. Met andere woorden, de brandstoftoevoer wordt automatisch bijgesteld zodra en zolang 

het afvalwater zelf enige energie oplevert. 

De verbranding vindt plaats onder atmosferische omstandigheden. De rookgastemperatuur in de 

schoorsteen wordt op minimaal 850 °C gehouden. Hierbij verbranden de opgeloste en niet opgeloste 

organische bestanddelen en verdampt het water volledig. Er blijven dus geen rest producten in de 

incinerator achter. De brander is een laag NO.-type. De emissie van de incinerator is vermeld in 

hoofdstuk 11. 

In het verleden is onderzocht of een deel van het hemelwater, dat valt op de verharde gedeelten van 

de procesinstallaties, apart kan worden opgevangen, zodat het niet verwerkt hoeft te worden in de 

incinerator. Dit water is meestal schoon. Echter, bij werkzaamheden aan de installaties kunnen de 

verharde gedeelten tijdelijk verontreinigd! raken. Deze verontreinigingen kunnen bestaan uit glycolen, 

methanol, minerale olie, condensaat etc., deze worden weggespoeld en komen in het 

afvalwatersysteem terecht. Dit water kan met de geldende lozingscriteria via de olie/waterscheiders 

niet worden geloosd op het omringende oppervlaktewater. En ook niet op het (gemeentelijk) riool, 

omdat de locatie niet beschikt over een dergelijke rioolaansluiting. Het is daarom op dit moment 

noodzakelijk de organische componenten te verbranden waarbij het water verdampt. 
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5.4 Neven systemen 
De nevensystemen bestaan uit installaties die het hoofdproces en de hulpsystemen onden:::leunen. 

Uiteraard kan de gas- en condensaatbehandelingsinstallatie niet goed functioneren zonder deze 

nevensystemen. 

5.4.1 PIG receiver 

De PIG2 receiver (ontvangstsluis) is een voorziening om een in de leiding gebrachte PIG te ontvangen. 

Een PIG wordt gebruikt voor: 

garanderen van het meevoeren van de in de transportleiding vanaf de platforms verzamelde 

vloeistof gedurende normale operatie bij een laag gasdebiet 

verwijderen van water uit transportleidingdelen na hydrotesten (vóór in gebruik name en 

eventueel na reparatie) 

transportleidingen vrij maken van obstructies en vaste stoffen (zouten. vóór in gebruik name) 

schoonmaken en onderhouden van de transportleidingen 
inspectie van de transportleidingen 

met een robot (intelligente PIG) de staat van onderhoud van de transportleiding nagaan door 

middel van wanddikte metingen en eventueel foto's van het inwendige. 

Een PIG bestaat meestal uit een langwerpig lichaam met op de leidingwand afsluitende kunststof 

manchetten. Indien de PIG als een flexibele bal is uitgevoerd, wordt deze met ventielen en 

vloeistofdruk op de juiste grootte gebracht. 
Het door de transportleiding stromende gas voert de PIG's mee. 

Aan het eind van de transportleiding is de PIG receiver (ontvangstsluis) aanwezig voor het opvangen 

van de met de PIG meegekomen vloeistof en om de PIG uit de leiding te kunnen halen. 

Ook is een PIG launcher (verzendsluis) aanwezig om een PIG te verzenden ten behoeve van het 

onderhoud van het leidingnet van Gastransport Services, waarmee het productgas wordt afgevoerd. 
De procedure voor PIG-werkzaamheden is op schrift vastgelegd. 

5.4.2 Instrumenten-, werk- en ademluchtsysteem 

Instrumentenlucht wordt geleverd door twee parallel geschakelde olievrije zuigercompressoren, die 

elektrisch worden aangedreven. De lucht ondergaat na de compressie nog een koel- en droogstap, 

waarna het de instrumentenluchtleiding instroomt bij omgevingstemperatuur met een druk van circa 

7 bar (maximaal 8,5 bar) en een dauwpunt van -35 °c. Tijdens normaal gebruik is slechts één 

compressor in bedrijf. die maximaal een debiet van circa 425 m3/uur kan leveren. Wanneer de vraag 

naar instrumentenlucht stijgt, start automatisch de tweede compressor. 

Naast het nomiale gebruiksdoel van de instrumentenlucht, wordt deze tevens als werk- en ademlucht 

gebruikt. Het gebruik als adernlucht is mogelijk, omdat de lucht van een kwaliteit is, die voldoet aan de 

eisen die gesteld zijn voor ademlucht. Alle "werklucht" aansluitingen zijn voorzien van een blauwe 

afsluiter. Voor gebruik als ademlucht wordt op deze afsluiters een extra filter aangesloten dat voorzien 

is van een speciale aansluiting die alleen op een luchtkap past. De filterelementen worden periodiek, 

onafhankelijk van gebruik, vervangen. 

2 PIG is ~e alkorting van Pipeline lntRgr~y Gauge. Voor de genoemde toepaçsingen wordt steeds een ander type PIG gebruikt 
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5.4.3 Koelwater- en smeeroliesystemen 

Ten behoeve van de gasmotoren zijn een tweetal gesloten koelwatersystemen in gebruik. Het betreft 

de twee gescheiden koelwatersystemen voor smeerolie en voor de gasmotoren zelf. De gasmotoren 

zijn in gebruik voor het aandrijven van de propaancompressoren (koelsysteem, paragraaf 5.3.1). Beide 
koelsystemen worden onder een lichte overdruk gehouden met stikstof (uit gasflessen) op de 

expansietanks. Aan het koelwater van beide systemen zijn chemicaliën toegevoegd om de apparatuur 

te beschermen tegen corrosie en kalkaanslag. Voor het binden van zuurstof wordt er zorg voor 

gedragen dat een gehalte van momenteel 1.2 tot 1.5% Corrshield NT 4293 in het systeem aanwezig is; 

dit product kan zonodig worden vervangen door een ander soortgelijk type. Beide koelwatersystemen 

bezitten een spui die afvoert op het open afvoersysteem naar de olie/waterschelder van de 

afvalwateropslagtanks. Het aanvullen geschiedt met water uit de bluswatertank. 

De bedrijfstemperatuur van het koelwatersysteem voor de gasmotoren bedraagt circa 70 °C . De 

maximale hoeveelheid water in circulatie in het systeem bedraagt 1.440 m3/uur, terwijl normaal circa 

920 m3/uur circuleert. 

Lozing (spui) uit de gesloten koelwatersystemen vindt niet plaats. 
Het gesloten smeeroliekoelsysteem werkt bij een temperatuur van circa 45 °C. De maximum 

hoeveelheid koelwater in circulatie voor koeling van de smeerolie bedraagt 200 m3/uur, terwijl normaal 

180 m3/uur circuleert. Dit systeem is aa111wezig bij de gasmotoren, de propaancompressoren en de off
gascompressor (met elektromotor). 

Smeerolie wordt in principe niet ververst. Vervanging vindt pas plaats als uit de periodieke analyses 
van de olie in het carter van de bet reffende machine(s) blijkt dat de (smerende) eigenschappen van de 

olie onvoldoende zijn of dat er een te grote veroudering optreedt. In het algemeen is de toevoer van 

nieuwe olie voor het compenseren van het verbruik voldoende, zodat complete vervanging bijna nooit 

plaatsvindt. De toevoer geschiedt automatisch door een vlotter niveaumeting uit de 

smeerolievoorraadtank. 

Indien toch verversing of vervanging van de smeerolie noodzakelijk is, wordt de olie van 

bovengenoemde systemen afgevoerd via de afgewerkte olietank of het forced drain systeem (zie 

paragraaf 5.4.6) naar de condensaatopslagtanks en met het condensaat afgevoerd. De eigenschappen 

van de smeerolie en het condensaat zijn vergelijkbaar, terwijl de hoeveelheid zeer minimaal is, zodat 
dit een verantwoorde methode van afvoer is. 

De smeerolie betreft olie met een vlampunt van circa 180 °C. Voor de opslagtank van dergelijke olie 
gelden geen richtlijnen. De tank voor afgewerkte olie is in een opvangbak geplaatst waarin de gehele 

inhoud opgevangen kan worden. Daarnaast bezit de tank een afsluitbare opening voor inwendige 

inspectie, een niveaumeting, een ontluchtingsleiding en een overvulbeveiliging om te voorkomen dat 
de tank voor meer dan 95% met vloeistof wordt gevuld. Tevens is de tank geaard. ~!iermee voldoet de 

tank aan de belangrijkste voorschriften uit zowel de CPR 9-2 als CPR 9-6 die gelden voor vloeistoffen 

met veel lagere vlampunten oplopend tot max 100 °C. Bovendien is deze tank in een normale situatie 

leeg. Echter op enkele plaatsen wordt smeerolie uit de installatie afgetapt (bijvoorbeeld uit de 
propaankoelinstallatie). Deze kleine hoeveelheden smeerolie worden afhankelijk van de aftapplaats 

afgevoerd via het forced drain systeem of opgevangen in de afgewerkte olietank (en vandaar geloosd 

via het open drain systeem naar de condensaatopslagtanks). 

De dieselmotoren van de noodgenerator en bluswaterpompen hebben elk een eigen koel- en 

smeersysteem. Spui of lozlng uit één van deze systemen vindt niet plaats. De koelsystemen zijn 
momenteel gevuld met Glycoshell Coolant. 
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5.4.4 

5.4.5 

5.4!.6 

Drinkwatersysteem 

Drinkwater wordt verkregen via het lokale drinkwaternet. Vanuit dit publieke net wordt lhet drinkw,ater 

verdeeld naar de gebruikers op de plant en naar de opslag in de bluswatertank. Het drîinlkwatemet is 

volledig gescheiden van dit bluswaternet, waardoor geen kans op contaminatie bestaat 

Bluswatersysteem 

In een 1.000 m3 opslagtank wordt water opgeslagen voor gebruik als bluswater. Dit bluswater wordt 

tevens gebruikt voor het proces en procesreiniging. In het proces wordt het glycolsy.steem ermee 

gevuld. Onder procesreiniging wordt verstaan het gebruik voor schoonmaakdoeleinden ern hoge druk 

reiniging. De opslagtank wordt gevuld vanuit het drinkwaternet via een nive.auregeling. Om 

terugstroming van water uit de tank naar het drinkwaternet te voorkomen, is in de vulleuding een 

terugslagklep gemonteerd en bevindt de vulopening zich boven de overloop van de tank. 

Waterafvoersystemen 

Afvoersystemen afvalwater 

Voor het afvoeren van proces- en oliehoudend afvalwater zijn drie systemen beschikbaar: 

1. De open afvoeren, die bevinden zich in de verharde delen van de plant (vloeistoflkerende 

vloeren). 

2. 

3. 

De gesloten afvoeren, die voeren af naar de K.O.-drum van de hoge druk fakkeL IHîerbij wo:rde,ri 
de gevormde lichte koolwaterstofdampen verbrand in de fakkel. De vloeibare res·iduern ruït de 

K.O.-drum worden afgevoerd. 

Een forced drain systeem voor het opvangen en afvoeren van vloeistoffen die ,ontstaan bij de 

monstername en voor het opvangen van smeerolie. 

De drie bovengenoemde systemen voeren hun vloeistof af in de olie/waterscheide:r ,die ondfäideel 

uitmaakt van hel afvalwaterverwerkingssysteem. Het water uit de open afvoeren kunnein I0:ij heviige 

regenval naar een aparte pompput worden geleid, waarmee voorkomen wordt dat de werking van de 

olie/waterscheider wordt verstoord. 

Afvalwaterverwerking 

Oliehoudend- en procesafvalwater worden via de drie genoemde afvoersystemen afg:evoerd naar de 

olie/waterscheider met een opvangcapaciteit van 40 m3
• In deze scheider vindt op basis v.arn rlochtlheid 

een scheiding plaats in een oliehoudende laag, een (afval)waterlaag en een vaste fase van 

meegevoerde deeltjes. 

De oliehoudende laag wordt afgevoerd naar één van de vier condensaatopslagtarnks. 

Het afvalwater wordt afgevoerd naar de twee afvalwateropslagtanks die elk eern irohoud vaJ1J 

150 m3 hebben. Het afvalwater wordt uiteindelijk in de incinerator verwerkt. 

Het bezonken vast afval wordt periodiek verwijderd en opgeslagen in vaten, die vervdlgens 

worden afgevoerd als een afvalstof. 
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5.4.7 

5.4.8 

Afvoer van hemelwater 

Hemelwater van het onverharde terrein, van dakafvoeren van gebouwen, van wegen en paden en van 

de terreindrainage (infiltratiewater van het onverharde terrein) wordt afgevoerd naar de ringsloot die 

het gehele terrein van NGT omsluit. Vanuit de ringsloot kan naar behoefte water naar de 

bluswatervijver worden gepompt. Het totale oppervlak van het terrein is circa 318.000 m2 (wa.arvan 

circa 80% onverhard). 

In de ringsloot is op twee hoekpun1en (noordzijde) een olievanger geplaatst voor het verwijderen van 

eventuele drijvende verontreinigingen. Via deze olievangers wordt het overtollige slootwater verpompt 

(sturing op niveau) naar de bermsloot buiten het terrein. Voor het afvoeren van dit water heeft NGT de 

beschikking over een lozingsvergunning. De hoeveelheid hemelwater wordt niet gemeten, maar de 

pompen zijn wel voorzien van urentellers. De genoemde olievangers moeten vooral worden gezien als 

calamiteiten voorziening, om te voorkomen dat bij onvoorziene omstandigheden condensaat in het 

oppervlaktewater komt. Bij een calamiteit worden de lozingspompen onmiddellijk handmatig gestopt. 

Hemelwater uit tankputten en vergelijkbare voorzieningen wordt, nadat visueel is vastgesteld dat het 

niet verontreinigd is, handmatig afgelaten door middel van een normaal afgesloten afsluiter op de 

ringsloot. 

Hemelwater van de betonnen platen onder de installaties, procesafvalwater en laboratoriumafvalwater 

wordt met een apart rioolstelsel (open drain systeem) afgevoerd via een olie/waterscheider naar de 

afvalwateropslagtanks. De verwerking hiervan is beschreven in paragraaf 5.3.6. 

Afvoer huishoudelijk afvalwater 

Op de locatie Emmapolder is geen aansluiting mogelijk op het riool van de gemeente Eemsmond 

gezien de grote afstand tot het bestaande riool. Huishoudelijk afvalwater (toiletten, wasgelegenheden, 

dagelijks ongeveer 40 personen) wordt met een apart daarvoor aangelegd rioolstelsel via septic tanks 

afgevoerd op de ringsloot. 

In bijlage 5 zijn tekeningen opgenomen waarin de waterafvoersystemen zijn weergegeven. 

Elektriciteitsvoorziening 

Elektriciteit wordt momenteel geleverd uit het plaatselijke net met een spanning van 1 O kV en een 

vermogen van 1.000 kVA. Door middel van transformatoren wordt de spanning teruggebracht naar 

230/400 v. Accubatterijen en gelijkrichters zorgen voor de benodigde gelijkstroom en spanning. 

Aardgasvoorziening 

De plant heeft geen aansluiting op het openbare aardgasnet. Het voor de installaties benodigde gas 

wordt betrokken uit de procesinstallaties (zie paragraaf 5.3.5). 
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5.4.9 Ventilatie en verwarming 

5.4.10 

5.4.11 

De ventilatie van de gebouwen vindt hoofdzakelijk plaats door middel van natuurlijke ventilatie. Alleen 

in het hoofdgebouw (kantoor) en de werkplaats zijn enkele mechanische ventilatoren aanwezig 

(bijvoorbeeld kantine, toiletten, lasgassen). 

In het hoofdgebouw en in het meetgebouw is een koelunit aanwezig. Het systeem in het hoofdgebouw 

heeft een centrale koeleenheid met een inhoud van 15 kg Sufa 9000. De koude wordt van hel centrale 

systeem overgebracht naar de diverse ruimten met een circulerend glycol/water mengsel over de 

diverse koeleenheden ("radiatoren"). Het systeem in het meetgebouw bevat 8 kg Sufa 9000. Bij elk 

systeem is een logboek aanwezig. Hel onderhoud vindt jaarlijks plaats conform de regels van het 

STEK door een erkende installateur. 

Voor de verwarming van alle gebouwen zijn diverse cv-installaties geplaatst die gestookt worden met 

fuel gas. Deze worden ten minste jaarlijks gecontroleerd op de goede werking . 

Laboratorium 

In het laboratorium, gesitueerd in het hoofdgebouw, vindt de controle plaats op de kwaliteit van het 

proces. Hiervoor worden analyses conform diverse interne procedures uitgevoerd voor: 

het dagelijks bepalen van de kwaliteit van de geregenereerde glycol met een kleine destillatie 

eenheid met refluxkoeler en geplaatst in een zuurkast 

het dagelijks bepalen van de dampspanning van het condensaat met behulp van daarvoor 

specifiek meetapparaat en geplaatst onder een afzuigkap 

het dagelijks bepalen van het watergehalte en de zuurgraad van het condensaat met een 

specifiek apparaat op basis van titrimetrische bepaling en geleiding van het monster en 

geplaatst in een zuurkast 

het maandelijks reinigen van gasmonsterflessen met warme stikstof (circa 180°C) in een 

zuurkast. 

Vanuit het laboratorium ontstaat een milieubelasting in de vorm van afvalwater (dat wordt geloosd via 

een gesloten opvangvat dat regelmatig wordt geleegd op het open drain systeem) en afgeblazen lucht 

van de zuurkasten en de afzuigkap. 

Opgemerkt moet nog worden dat alle monsters in gesloten monstermiddelen worden aangevoerd. Bij 

de analyses wordt in principe geen monstermiddel geopend, maar zal via een naald en vial (rubberen 

kap op monstermiddel) de vloeistof door lnet betreffende apparaat opgenomen worden. 

Kantoren, kantine 

Er is op de locatie één kantine in hetzelfde gebouw waarin zich de werkplaats bevindt. Hier kunnen zelf 

meegebrachte etenswaren gebruikt worden. In deze kantine worden geen maaltijden bereid en wordt 

niet gefrituurd. Op diverse plaatsen zijn koffiecorners met de koffie- en thee-voorziening en zijn 

bovendien magnetrons geplaatst voor het verwarmen van meegebrachte etenswaren of uit de daar 

geplaatste vriezers. 
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5.4.12 

5.4.13 

Werkplaats/magazijn 

In de werkplaats, gelegen in de noordoost hoek van het terrein vindt klein onderhoud aan diverse 

machines en middelen plaats. Ook worden kleine reparaties uitgevoerd aan diverse middelen. De 

werkzaamheden bestaan, naast het klein onderhoud, bijvoorbeeld uit fitwerk, lassen, instrumentatie 

aanbrengen en instrumenten repareren. 

Groot onderhoud en grote reparaties worden uitbesteed bij de betreffende leveranciers. 

Door de medewerkers van de werkplaats wordt wel groot onderhoud uitgevoerd aan de gasmotoren en 

propaancompressoren. Dit geschiedt niet in de werkplaats, maar ter plaatse van de machines in het 

compressorgebouw. 

In het magazijn is van de essentiële apparatuur een reserve opgeslagen. Verder zijn van de 

belangrijkste middelen reserve voorraden aanwezig en is diverse klein materiaal (pakkingen, bouten, 

moeren, instrumenten, kabels, pijpmateriaal etc.) opgeslagen. 

Portiersloge 

De portiersloge is gesitueerd nabij de hoofdingang. Hier moeten een ieder die het terrein op wil zich 

melden. In de portiersloge zijn meerdere telefoontoestellen aanwezig. Het kan ook dienst doen als 

calamiteitencentrum. Zie paragraaf 17.3.2. 
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6 

6.1 

Reguliere activiteiten Emmapolder 

Opstarten, stoppen, onderhoud, inspecties 

Opstarten en uit bedrijf nemen van de gehele installatie komt bijna niet voor, omdat de installatie 

voldoende back-up bezit. Indien deels u it bedrijf nemen noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met 

onderhouds- of inspectiewerkzaamheden, kan het betreffende deel van de installatie afzonderlijk 

worden ingesloten (deels met op afstand bedienbare en/of lokale afsluiters) . De overige installaties 

blijven dan normaal in bedrijf. 
Voordat gestart wordt met de (onderhouds)werkzaamheden, worden de betreffende installatieonder

delen drukvrij en/of productvrij gemaakt. Indien mogelijk wordt het hierbij vrijkomende gas zoveel 

mogelijk via de off-gascompressor in de hoofdstroom geperst. Dit is alleen mogelijk als er voldoende 
capaciteit beschikbaar is op de off-gascompressor en tot een druk van circa 10 bar. Het geheel drukvrij 

maken (verwijderen laatste gas) vindt plaats via de lage respectievelijk hoge druk fakkel. Vervolgens 

worden de gasinstallaties gespoeld met stikstof en de vloeistofhoudende installatieonderdelen met 

water. 

Deze situatie komt regelmatig voor en leidt, met uitzondering van het verbranden van (extra) gas, niet 

tot een extra milieubelasting (lucht-, water- of bodemverontreiniging). 

Na beëindiging van de werkzaamheden wordt de ingesloten gas- of propaaninstallatie eerst gespoeld 

met stikstofgas (voorkomen explosiegevaar) en vervolgens met gas op een lagere druk (5 à 10 bar) 

dan de normale werkdruk gebracht. De overige installaties worden, na te zijn gespoeld met water direct 

met condensaat, hete olie resp. glycol langzaam op druk. gebracht. Bij het op druk brengen met gas of 

propaan zal in eerste instantie het explosiegebied kunnen worden doorlopen. Door te spoelen met 
stikstofgas wordt dit voor1<omen. Uiteindelijk z:al de zuurstofconcentratie in de onderdelen afnemen en 

wordt voorkomen dat er een explosief gas/luchtmengsel ontstaat of blijft bestaan in dat deel van de 

installatie. 

Bij het op druk brengen wordt gecontroleerd of de gerepareerde installatie lekvrij is. Wordt een lekkage 

geconstateerd dan wordt de installatie weer ingesloten, wordt zonodig de verbinding rnet de fakkels 

opengezet en wordt het gas afgeblazen (zonder gevaar voor een explosie). Indien de installatie geen 

lekkages vertoont, wordt de druk verhoogd tot de benodigde systeemdruk is bereikt en wordt de 

installatie weer in bedrijf genomen. 

De gehele procedure voor het opstarten en uit bedrijf nemen van een installatie(onderdeel) is 

schriftelijk vastgelegd. 

6.2 Normale bedrijfsvoering 

Tijdens de normale bedrijfsvoering is één van de specifieke taken van de operators het uitvoeren van 

rondgangen. Zowel de A- als de B-operators vullen tenminste 1x per dienst een checklist in rnet 

parameters van het proces. De B-operator maakt meerdere rondgangen per dienst. Bovendien dienen 

rondgangen om storingen, lekkages en dergelijke te signaleren, die niet door middel van de 

instrumenten in de controlekamer te detecteren zijn. Zie ook hoofdstuk 20. 
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6.3 Storingen 

6.4 

Storingen worden geregistreerd en zo spoedig mogelijk verholpen. Wanneer deze storingen niet door 

de operator zelf kunnen worden verholpen. bijvoorbeeld door een proceso11derdeel buiten werking te 

stellen, dan wordt in overleg met de verantwoordelijke voor de installaties de betreffende technicus 

ingeschakeld, ook buiten dagdienst. Van storingen wordt kort verslag gedaan in het "wachtboek". 

Indien een reparatie in een later stadium kan worden uitgevoerd, dan oordt melding gemaakt in het 

storingenboek. De volgende registraties worden gemaakt. 

dagelijks worden in het "wachtboek" in de controlekamer de eventuele procesveranderingen of 

storingen aangegeven 

in het "storingen boek" worden problemen, door de operator geconstateerd, aangegeven. De 

betreffende discipline verhelpt deze storing/reparetie zodra hier in dagdienst aan gewerkt kan 

worden 

wanneer storingen buiten dagdienst optreden en direct verholpen dienen te worden, kan door de 

dienstdoende operator een onderhoudsmonteur opgeroepen worden. 

De gas- en condensaatbehandelingsinstallatie is circa 30 jaar geleden ontworpen en gebouwd. Alle 

relevante processen zijn fysische processen en eenvoudig van aard. De product- en 

installatiespecificaties zijn sindsdien ongewijzigd gebleven. 

De gehele installatie is "fall safe" uitgevoerd zodat de installatie op een veilige en verantwoorde 

manier gestopt kan worden (in een veilige modus komen}. Er ontstaat daarom geen gevaarlijke 

situatie. Nadat een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan moet de installatie opnieuw opgestart 

worden. 

Storingen kunnen leiden tot het aanspreken van een veiligheidsklep of -ventiel (PSV). 

Verladingen 

De hulpstoffen die In grotere hoeveelheden worden verbruikt zijn propaan, dieselolie en 

monoethyleenglycol (zie ook paragraaf 9.2}. Voor het aanvullen van deze hulpstoffen oorden deze 

hulpstoffen aangevoerd in tankwagens van waaruit ze in opslagtanks worden verladen. Het propaan 

wordt circa 4 keer per jaar verladen in batches van circa 30 m3
. De dieselolie wordt in batches van 3 tot 

5 m3 aangevoerd. zodat dieselolie circa 10 keer per jaar v.ordt verladen. Het jaarverbruik van 

monoethyleenglycol bedraagt slechts 20 m3
, zodat 2 verladingen per jaar volstaan. Daarnaast worden 

circa 25 keer per jaar gasflessen aan- en afgevoerd. Smeerolie wordt circa 2 keer per jaar aangevoerd. 
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7 Transportleiding condensaat 

De bij de gasbehandeling vrijkomende vloeistof bestaat hoofdzakelijk uit condensaat. Na het 

afscheiden en stabiliseren wordt het condensaat opgeslagen in één van de condensaatopslagtanks op 

de locatie Emmapolder. Met de verlaadpompen bij de opslagtanks en een ondergrondse 

transportleiding wordt het condensaat afgevoerd van Emmapolder naar het condensaatverlaadstation 

nabij het spoorwegstation van Roodeschool waar het in tankwagons wordt verladen. 

De transportleiding is onderdeel van de inrichting. Het tracé is aangegeven in bijlage 1. De leiding is 

uitgevoerd in koolstof staal, met een diameter van circa 15 cm. De capaciteit van de leiding is zodanig 

dat circa 120 m3 per uur kan worden verladen. De geaarde transportleiding is van koolstof staal en is 

voorzien van een kathodische bescherming. De aarding is conform NEN 1014 en wordt samen met de 

kathodische bescherming jaarlijks geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf dat ook de registratie 

onderhoudt. 

De condensaatleiding staat alleen onder druk tijdens het verladen (normaal ongeveer tussen 7.30 uur 

en 15.00 uur). Deze druk wordt begrensd door een lage druk sensor en een hoge druk sensor. Deze 

sensors (drukschakelaars) geven een signaal naar de transportpompen op Emmapolder. Bij zowel een 

te lage druk als een te hoge druk worden de pompen uitgeschakeld. Tevens wordt een signaal in de 

controlekamer geactiveerd. Via telefonisch contact met het personeel te Roodeschool wordt nagegaan 
wat de oorzaak kan zijn van de uitval. Bijvoorbeeld: een te lage druk kan betekenen dat de 

transportleiding lek is. 

Nadat het verladen is afgelopen wordt de gehele leiding aan het begin (Emmapolder) en het eind 

(Roodeschool) afgesloten met de betreffende afsluiters. In deze ingeolokte situatie worden de 

drukschakelaars gebruikt voor de contro le van de integriteit van de leiding. De leiding is grotendeels 

ondergronds aangelegd (binnen de locatie Emmapolder ligt de leiding circa 250 m bovengronds). In 

het bijzonder door opwarming zal het kunnen voorkomen dat de druk in de leiding hoger wordt. Indien 

dit te hoog wordt, wordt dit gesignaleerd door de hoge druk schakelaar. Echter in de praktijk is een te 

hoge druk door opwarming nooit voorgekomen. 

De transportleiding is bovendien voorzien van een thermische expansieklep op de zuigleiding van de 

condensaatverlaadpomp te Emmapolder. 
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8 Activiteiten en systemen Roodeschool 

8.1 Condensaatverlading 

Het te verladen condensaat wordt met de ondergrondse pijpleiding van de opslagtanks Emmapolder 

naar het condensaatverlaadstation nabij het spoorwegstation van Roodeschool afgevoerd. Het 

condensaatverlaadstation is bestemd voor het vullen van tankwagons met condensaat afkomstig van 

de gas- en condensaatbehandeliingsinstallatie Emmapolder. 

De samenstelling van het gestabiliseerde condensaat is opgenomen in bijlage 3. Dit is een 

momentopname, omdat de samenstelling enigszins kan variëren. 

De verlading vindt normaal plaats gedurende 5 werkdagen per week, tussen 07.30 uur en 15.00 uur 

(uitloop tot 19.00 uur). Incidenteel kan ook in weekenden worden verladen waarbij mogelijk ook moet 

worden gerangeerd. Het rangeren van de tankwagons vindt meestal plaats tussen 07.00 en 08.00 uur 

met een uitloop naar 09.00 uur. Tijdens het beladingproces wordt er niet gerangeerd en zijn ten minste 

twee bedieningsmensen van NGT op de locatie aanwezig. 

Op het stationscomplex in Roodeschool zijn acht aansluitpunten voor het gelijktijdig vullen van acht 

tankwagens voor het vervoer van condensaat naar derden voor verdere verwerking. Normaal wordt er 

één verladingprocedure voor maximaal acht tankwagons afgehandeld, maar het is mogelijk nog eens 

tot maximaal acht tankwagens te laden. In die situatie staan maximaal 16 tankwagons op het 
emplacement. 

De verladingprocedure is (per tankwagon) vastgelegd en is als volgt: 

1. Tankwagons worden opgesteld op het betreffende spoor 
2. 
3. 

4. 

Inspectie van elke tankwagon door het rangeerbedrijf en NGT 

Controle op voldoende stikstofvoorraad in de gasflessen (voor besturing van instrumenten en 
van kleppen) 

Plaatsen van lekbakken onder de aansluitpunten met dry break koppeling 

5. Verwijderen van de stofkappen en aansluiten verlaadslang, dampopvangslang en niveaumeting 
6. Controle controlelampjes 

7. Openen van de bodemvulklep in de tankwagon, waarbij tevens de ontluchting van de 

tankwagon opent 

8. Telwerken van de volumemeters op iedere laadplaats instellen 

9. Inschakelen van de teller waarbij laadafsluiter opent 

10. Openen van de toevoerafsluiter in de transportleiding vanaf Emmapolder 

11. Via een telefoonverbinding wordt vanaf het stationsemplacement aan de controlekamer 

Emmapolder gevraagd de condensaatverlaadpompen te starten 

12. Controleren van het verladingproces (regelmatig) en de dampverwerking 

13. Bij het ingestelde volume van de volumemeters sluit de afsluiter en stopt de belading van die 

tankwagron. 

14. Als alle aangesloten tankwagens geladen zijn, stopt de drukmeter in Emmapolder de pompen 

en meldt de operator van Roodesclhool telefonisch het gereed zijn. 

Na het gereed zijn van de verlading worden de wagons afgekoppeld met de volgende handelingen. 
1. Controle of de pneumatische afsluiters dicht zijn 

1 
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8.2 

2. 

3. 

4. 

Sluiten van de bodemvulklep in de 1ankwagon, waarbij tevens de ontluchting van de tankwagon 

sluit 
Afkoppelen van de dry break koppelingen van verlaadslang, dampopvangslang en de 

elektrische verbinding voor de niveaumeter 

Aanbrengen stofkappen en deze, irndien van toepassing, vergrendelen. 

Het rangeren en plaatsen van alle tankwagons geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van het 

rangeerbedrijf. Alle constateringen (afwijkingen, gebreken, reparaties, uitvoerenden etc.) door het 

rangeerbedrijf of NGT worden per wagon en per datum genoteerd. Ook een correct verlopen belading 

wordt vermeld. 

Hulpsystemen 

8.2.1 Dampverwerkîngsysteem 

De tijdens de verlading vrijkomende damp uit de tankwagons wordt naar verwachting eind 2004 

verzameld in een dampleiding met gashouder(s) . De verzamelde dampen worden vervolgens verbrand 

in de gasmotor. He1 systeem is schematisch weergegeven in bijlage 4. 

De verwerking is berekend op circa 150.000 m3 damp per jaar (circa 300 m3/uur). De gasmotor drijft 

tijdens de dampverwerking een generator (115 kW.,) aan, die elektriciteit produceert dat aan het net 

wordt geleverd. Indien er te weinig damp is (bij aanvang en anoop van de ver1ading) zal aardgas van 

het lokale net worden gesuppleerd, zodat de gasmotor en de dampverbranding zo optimaal mogelijk 

functioneren. 

Van de volledig automatisch werkende dampverwerking worden de gashouders in een tweetal 

containers geplaatst. De gasmotor wordt geplaatst in een aparte stalen gebouw dat is voorzien van 

een lekbak voor het opvangen van eventueel vrijkomende smeerolie. Op het dak van dit gebouwtje is 

de koelwaterkoeler geplaatst om de motor te koelen (warmte afvoer naar de atmosfeer). Tijdens de 

start en stop cyclus gebruikt de gasmotor aardgas uit het lokale net. Ook als de energiewaarde van de 
te verbranden damp onvoldoende is, wordt uit het lokale net aangevuld. Deze besturing is automatisch. 

Het ontstaan van stikstofoxiden en koolmonoxide wordt zoveel mogelijk beperkt door het aanbrengen 

van een katalysator in de uitlaat van de motor. De gasmotor voldoet aan het Besluit Emissie Eisen voor 
Stookinstallaties MB", hetgeen inhoudt dat de NO~ uitstoot maximaal 140 gr/GJ bedraagt. 

Voor het daadwerkelijk kunnen afvoeren van de vrijkomende damp, moeten de in te zetten tankwagons 

aangepast worden. Dit betreffen gehuurde tankwagons. Dit zal betekenen dat na plaatsing van het 

dampverwerkingssysteem een overgangstraject doorlopen zal worden. Gedurende dit traject zullen de 

nog niet aangepaste tankwagons aflaten naar atmosfeer. NGT streeft ernaar en zal erop toezien dat 

haar afnemers aangepaste tankwagons beschikbaar zullen stellen. De verwachting is dat de regulier 

aangeboden tankwagons eind 2005 zijn aangepast. Dit houdt in dat na 2005 incidenteel niet 

aangepaste tankwagens aangeboden kunnen worden, indien de continuering van de gasbehandeling 

dit vraagt. 

Alleen indien falen van het dampverwerkingssysteem de continuering van de gasbehandeling in 

gevaar brengt en bij vergelijkbare situaties, zal NGT naar atmosfeer aflaten. 
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8.3 Nevensystemen 

6.3.1 

8.3.2 

Drinkwatersysteem 

Drinkwater wordt verkregen via het lokale drinkwaternet. Vanuit dit publieke net wordt het drinkwater 

verdeeld naar de gebruikers in het gebouw. 

Waterafvoersystemen 

Afvoer van huishoudelijk afvalwater 

Op de locatie te Roodeschool komt huishoudelijk afvalwater (toiletten, wasgelegenheden, globaal 

2 personen) vrij. Het huishoudelijk afvalwater wordt met een apart daarvoor aangelegd rioolstelsel 
afgevoerd naar het riool van de gemeente Eemsmond. 

Afvoer van schoon hemelwater 

Het terrein te Roodeschool {totaal oppervlak circa 4.750 m2
) is voor circa 85% onverhard. Het 

overgrote deel van het hemelwater, dat op het terrein valt, verdwijnt via natuurlijke weg, zoals 

wegzakken in de grond of verdamping. 

Afvoer van mogelijk verontreinigd hemelwater 

Een klein deel van het hemelwater komt terecht op dat deel van het terrein, dat is bedoeld als 

bodembescherming onder de verlaadinstallatie. Het gehele verladingterrein is met behulp van 

bentonietschermen en de bestaande kleilaag onder de locatie van de omgeving afgeschermd. Onder 

de sporen ter weerszijde van het perron (tegelverharding} is een grindbed aanwezig, zodat de 

horizontale verspreiding van eventueel lekkende vloeistof wordt beperkt. In het grindbed zij n drainage 

buizen aangebracht die uitmonden in een verzamelleiding naar de olie/waterscheider. Het aldus 

behandelde nagenoeg schone hemelwater wordt in de normale situatie ·continu· vanuit de scheider 

geloosd (afloop op niveau) op het gemeentelijke riool. 

Bij een ongewenste situatie kan het hemelwater zijn verontreinigd, zodat via de afscheider zoveel 

mogelijk verontreinigingen verwijderd worden voordat lozing plaatsvindt. Dit betekent dat normaal niet 

of licht verontreinigd water wordt geloosd. 

Bij een ongewenste condensaatlekkage op dat deel van het terrein waar de verlading plaatsvindt, kan 

een (grote) hoeveelheid verontreinigd condensaat vrijkomen. In die situatie ontstaat met condensaat 

vervuild water. Het na deze calarniteit in de scheider af te scheiden condensaat wordt automatisch (op 

niveau) met een dompelpomp vanuit de scheider naar de calamiteitentank met een inhoud van 85 m3 

gepompt. Tijdens een calamiteit wordt de pomp in de afscheider handmatig uitgeschakeld en wordt de 

handafsluiter in de leiding naar het riool gesloten. 

Van uit de calamiteitentank kan het condensaat, mits het voldoende schoon is, naar een tankwagon 

worden verpompt. Het bij een ongewenste situatie in de calamiteitentank opgevangen vervuild 

condensaat of water wordt afgevoerd met een zuigtankwagen of naar de installatie op Emmapolder of 

ter verwerking elders door daarvoor aangewezen vergunninghouders. 

De olie/waterscheider is voorzien van een alarm (aflezing in de bedieningsruimte te Roodeschool en 

een algemeen alarm naar de controleruimte op Emmapolder) indien het niveau van het water, het 

condensaat of het scheidingsvlak water/condensaat afwijken. De olie/waterscheider is gebaseerd op 

een regenbui van maximaal 15 liter/seconde gedurende 15 minuten, een regenbui van maximaal 
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1,55 liter/seconde gedurende 24 uur en een condensaatstroom van 10 liter/seconde gedurende 

1,8 uur. Op basis hiervan is de olie/waterscheider ontworpen met een totale inhoud van 1,95 m3 

mengsel en 1 m3 condensaat en een doorstroming van 3 liter/seconde (verblijftijd 30 minuten). 

Regelmatig wordt de olie/waterscheider geïnspecteerd en gecontroleerd op de goede werking en het 

aanwezig zijn van bezinking. Reiniging van de afscheider gebeurt zo vaak als dit voor de goede 

werking noodzakelijk is. 

De calamiteitentank is onder KIWA-eisen gebouwd en geplaatst (tanknummer N.91333, registratie

nummer 400504). De tank is voor ingebruikname gecontroleerd door het KIWA en wordt jaarlijks 

gecontroleerd, inclusief de kathodische bescherming en controlemetingen, door een deskundige 

dienaangaande. 

De calamiteitentank is altijd leeg behoudens incidenten. De calamiteitentank heeft de volgende 

voorzieningen: 

ontluchtingsleiding met vlamkerende voorziening waarbij de uitmonding zich ten minste 5 m 

boven de begane grond bevindt 
ontluchtingsleiding is zodanig uitgevoerd dat inregenen niet mogelijk is 

een peilinrichting 

separate niveaumeting met hoog niveau alarmering 

2 mangaten 

bovengrondse delen van de installatie zijn elektrisch geïsoleerd 

buitenkant van tank is voorzien van polyetheen-bekleding; 

tank is rondom bedekt met schoon zand, waaruit harde voorwerpen zorgvuldig zijn verwijderd 

tank is voorzien van aarding via de installatie. 

Met deze voorzieningen, de kathodische bescherming en de KIWA-keuring/certificatie voldoet deze 

tank aan de relevante eisen uit de CPR 9-1 voor ondergrondse tanks. 

Tussen de twee sporen, waarop de te beladen tankwagens kunnen staan, is een met betontegels 
verhard perron. Deze verharding heeft vo'ldoende breedte voor een goede toegang tot alle appendages 

(kleppen, aansluitingen etc.) die voor de verlading bereikt moeten kunnen worden en voor het vlak 

kunnen plaatsen van de benodigde lekbakken. 

In bijlage 5 zijn tekeningen opgenomen waarin de waterafvoersystemen zijn weergegeven. 

8.3.3 Elektriciteitsvoorziening en -levering 

8.3.4 

Elektriciteit is afkomstig van het plaatselijke distributienet en komt binnen met een spanning van 

230/400 V. Geproduceerde elektriciteit wordt aan het plaatselijke distributienet geleverd. 

Aardgasvoorziening 

In Roodeschool is een cv-install.atie geplaatst voor de verwarming van het dienstgebouw die aardgas 
ontvangt van het plaatselijke distributienet. 
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9 Grondstof, bij- en eindproduct en hulpstoffen 

9.1 Grondstof, bij- en eindproduct 

De belangrijkste grondstof is het verwerkte en in de installaties aanwezige (aard}gas. Uit analyses is 

bekend dat het gas voor circa 89 vol.% bestaat uit methaan {CH4). Voor de codering volgens NFPA is 

uitgegaan van de stof methaan. Met betrekking tot de toxiciteit van het gas, kan gezien de 

samenstelling ervan worden uitgegaan dat deze niet als gevaarlijk hoeft te worden beschouwd. 

Het vrijkomende condensaat is een mengsel van koolwaterstoffen in de reeks C 3 en hoger, waarbij 

deze voor het overgrote deel bestaat uit C6 tot en met C12 (circa 90 mol.%). Voor de codering volgens 

NFPA is dan ook uitgegaan van deze reeks. Gezien de eigenschappen van het condensaat, wordt 

deze stof als niet toxisch beschouwd, maar wel als brandbaar (vlampunt circa -20°C). Condensaat 

wordt opgeslagen in maximaal vier tanks elk met een inhoud van 1.800 ms; dit geeft maximaal 

7.200 m3. Gemiddeld zijn echter twee opslagtanks in gebruik. 

Op basis van de rapportages uil de jaren 2001, 2002 en 2003 zijn van het bij- en eindproduct aan 

indicatieve hoeveelheden geproduceerd. 

Hoeveelheid m3/daa 

Stof 2001 2002 2003 Maximaal Ooslaowiize 

Gas 26.800.000 27.900.000 24.928.624 50.000.000 installatie 52 ton 

Condensaat 377 365 340 800 installatie 104 ton 

4 tanks à 1.288 ton •> 
' ) Gemiddelde voorraad totaal circa 2.500 ton 
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9.2 Hulpstoffen 

9.2.1 

Onder normale bedrijfsomstandigheden worden verschillende hulpstoffen gebruikt. Uit de rapportage 

van het jaar 2002 volgen indicatieve waarden van de hoeveelheden die worden gebruikt. Op basis 
h" h tt" b.. 1 d t 1ervan 1s een 1nsc a inq qeçieven 11 maxima e gas oorze . 

Hulpstof Opslagwijze T oepasslngllnstal latie Jaarverbruik 

2002 Max gas-

doorzet 

Corrshield NT 4293 2x vat 250 liter koelwatersysteem in principe 0 

Dieselolie 2x tank diesels brandbluspompen, nood- 40 m3 

generator 

Glvcoshell Coolant drum koelvloeistof voor dieselmotoren 101 

Monoethyleenglycol 2x tank à 10 m3 gasbehandeling/glycolsysteem 20 m3 37 m3 

Monoethanolamine 2x vat 60 liter gasbehandeling/glycolsysteem 2001 3701 

Propaan 11 installatie 25 ton koelsysteem 112 m3 

tank 20 ton 

Thermische olie drum hete olie systeem 1001 

Smeerolie 21 tank 21 m3 en 8,5 m3 compressoren, gasmotoren 20 m3 

10x vat 50 liter 

Reinioinosmiddelen kunststof fles schoonmaakdienst 501 

Gasflessen drukhouders diverse circa 75 m3 ,, 
Gemiddelde voorraad 12 ton 

2l Smeerolie wordt pas vervangen als de periodieke analyse van de olie in het carter van de betreffende machine(s) 
aangeeft dat de (smerende) eigenschappen van de olie onvoldoende zijn. In het algemeen is de toevoer van nieuwe 
olie voor het compenseren van het verbruik voldoende, zodat complete vervanging bijna nooit plaatsvindt. 

De verschillende stoffen die gebruikt worden kunnen een merknaamverandering ondergaan. 

Alle stoffen die worden aangevoerd en afgevoerd alsmede de hulpstoffen die worden verbruikt, worden 

aangetekend in een register. De aan- en afvoer vindt plaats met vrachtauto's, behalve voor gas en 

condensaat waar het transport per pijpleiding respectievelijk per tankwagon plaatsvindt. 

De belangrijkste gegevens van enkele van de bovengenoemde stoffen zijn opgenomen in bijlage 6. 

Gassen in gasflessen 

Op de locatie Emmapolder worden diverse gassen in gasflessen toegepast. De inhoud van elke fles is 

40 tot 50 liter en het verbruik van elk gas ongeveer twee tot vier flessen per jaar. Het betreft zuurstof, 

propaan, acetyleen, helium, diverse ijkgassen (methaan mengsels in gasflessen van maximaal 

10 liter), lasgas en argon. 

Daarnaast wordt zowel in Emmapolder als Roodeschool stikstofgas gebruikt, flesinhoud 50 liter, 

verbruik circa 32 flessen per week. De belangrijkste gebruikers zijn de gasdekens in de expansie tanks 

van het hete olie systeem en de koelwatersystemen {het zo genoemde "blanketing" gas}. Verder voor 

de drijfstangafdichtingen van de propaancompressoren en off-gascompressor. Daarnaast wordt 

stikstofgas gebruikt voor het doorblazen van de installaties voor en na onderhoud ("purgen") en voor 

de besturing van instrumenten en afsluiters op de locatie Roodeschool. 

Bij de fornuizen van de hete olie installatie staat koolzuurgas als blusgas in gasflessen opgesteld. 
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10 VGWM-zorgsysteem 

NGT beschikt over een VGWM-zorgsysteem dat in een handboek is vastgelegd. Hierin is door de NGT 

directie een beleidsverklaring opgesteld met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 

(VGWM). In deze beleidsverklaring zijn de volgende richtlijnen opgenomen: 

het vaststellen van VGWM normen die op zijn minst voldoen aan de wettelijke eisen en 

procedures 

het instellen en handhaven van management toezicht, inclusief periodieke herzieningen, welke 

het effectief opvolgen van deze normen en de toepasselijke procedures verzekert 

een optimale samenwerking met de regelgevende overheid bij de formulering, invoering en 

verbetering van de normen 
betrokken managers en, leidinggevenden wordt de verantwoordelijkheid en bijbehorende 

bevoegdheid gegeven om de implementatie van VGWM-zaken te waarborgen onder erkenning 

van hun fundamentele belang voor een efficiënte bedrijfsvoering 

het informeren van personeel over normen en procedures en het beschikbaar stellen van de 

noodzakelijke instructie/training en middelen ter uitvoering; het verschaffen van vereist toezicht 

om een veilige en efficiënte bedrijfsvoering te bereiken 

het aanmoedigen van personeel om zonder terughoudendheid met managers te discussiëren 
over elk aspect van VGWM 

het informeren van aannemers over relevante normen en procedures en het vereisen van de 

naleving ervan als eeni contractvoorwaarde. Het aanmoedigen van aannemers om het 

bewustzijn bij hun personeel betreffende de normen te verhogen door middel van effectieve 

training- en informatieprogramma's 

het ontwikkelen en regelmatig testen van noodprocedures om de veiligheid te waarborgen en 

milieuschade te minimaliseren 

het volledig onderzoeken van elke geïdentificeerde afwijking van overeengekomen normen en 

procedures om de oorzaken te identificeren en correctieve actie te nemen 

intensieve aandacht voor de vitale rol die het individu speelt bij het bereiken van veilige, 

efficiënte en voor het milieu aanvaardbare bedrijfsvoering 

het aanmoedigen van de mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatief door het individu binnen 

de NGT organisatie leidt tot een zekere vrijheid van handelen, maar schept bovendien een 

grotere individuele verantwoordelijl<heid. 

In het handboek wordt aan de hand van bestaande en nieuw te ontwikkelen documenten de 

organisatie, verantwoordelijkheden, proces, procedures, VGWM beleid, beveiligingen, vergunningen, 

bedrijfsnoodplan en administratie van NGT beschreven. Een belangrijk element daarin is de 

beheersing van plantwijzigingen. Dit houdt in dat bij wijzigingen aan installaties het personeel op de 

hoogte wordt gebracht van de veranderingen alvorens deze worden uitgevoerd en in gebruik genomen. 

Om het VGWM-zorgsysteem effectief te laten werken beschikt NGT over een meet- en 

registratiesysteem. Dit registratiesysteem bevat onder andere de jaarlijkse productiecijfers, verbruik 

aan hulpstoffen, afvalstoffen, emissiegegevens, ongevalsrapportages, auditverslagen. 

Deze registraties vormen de input voor de jaarlijkse beoordeling van het VGWM-zorgsysteem door de 

directie. Tevens vormen zij de basis voor de plannen voor een volgend jaar. 



 

~ .... 

" -,~ ._ 

e 

1 -

f) 

J:, 

, .. 
;,) 

.. . J 

,.> 

30919/3312001 

~Pftt revisie F 

® ) december 2004 

pagina 41 van 83 
. '1i-0011r:,Gt-'> 

Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Uithuizen en Roodeschool 

11 

11.1 

Luchtverontreiniging 

Reguliere emissies Emmapolder 

NGT gebruikt als basis voor de totale rapportage van de emissies naar de lucht het meet- en 

fegistratiesysteem van het gastransport. Deze metingen hebben een grote nauwkeurigheid en worden 

hierop ook regelmatig gecontroleerd. Immers, voor de rapportage en afrekening met de gebruikers van 

het transportsysteem en de gasbehandeling worden deze gegevens gebruikt. De g,emaakte 

berekeningen van de emissies zijn vervolgens met de daarvoor gebruikelijke normen en door de 

industrie gebruikelijke factoren uitgevoerd en voor de jaren 2001, 2002 en 2003 weergegeven in 

onderstaande tabellen. 

Vervolgens zijn op grond van de maximale gasdoorzet en de gas- en condensaatsamenstelling van dat 

moment maximale emissies voor de normale bedrijfsvoering bepaald, uitgedrukt in kg/uur. Verandering 

van de samenstelling van de grondstof kan de emissie sterk beïnvloeden. Bij de bepaling van de 

emissies is ervan uitgegaan dat de in te zetten apparaten gelijk belast .zullen worden. Dus geen 

beperkt aantal apparaten op vollast-capaciteit maar de normale bedrijfsvoering waarbij de apparaten 
optimaal belast worden. 

De maximale emissie is aldus een richtwaarde voor de te verwachten maximale emissie. Het bevat 
geen veiligheidsmarge. 

Stof 1 ndicatieve emissie Max. emissie 
(kg/jaar) bij 50 milj Nm3/d 

2001 2002 2003 kg/uur ka/iaar 

Kooldioxide (CO2) 16.504.276 24.483.553 22.274.194 4.486 39.293.587 
Koolmonoxide (CO) ,, 10.033 11.368 9.836 2,3 19.788 

Methaan (lekverliezen; 
5.922 3.274 2.620 0,4 3.274 

4 treinen onder druk) 

Propaan 5000D 50000 50000 6,0 50000 
Zwaveldioxide (SO2) 8 12 13 0,001 10 
Stikstofoxide (NOxl 2l 7.345 10.074 9.429 1,8 15.221 

Etheen 465 561 508 0,15 920 

Fiin stof 98 119 109 0,02 190 
1) De waarden uit voorgaande rapportages waren berekend op grond van het asvermogen van de gasmotoren en 

niet op het hiervoor benodigd thermisch vermogen. Door uit te gaan van het thermi,sch vermogen (berekend met 

de onderste verbrandingswaarde) vallen de waarden een factor 2,4 hoger uit voor het aandeel van de 

gasmotoren. 

2) Hiervoor geldt ook noot 1. De waarden uit voorgaande rapportages geven voor NOx-emi$$ie we! een goed beeld 

omdat het aandeel van de qasmotoren in de NOx-emissie ca. 10% van de gehele uitstoot is. 
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De stromen op basis waarmee de emissies in de vorige tabel zijn berekend staan In onderstaande 

tabel. 

Stroom 2001 2002 2003 Max Oomerkina 

1. Gas (mili Nm3/d) 26,8 27,9 24,9 50,0 

2. Off-oas (mili Nm3/i) 16,3 16,3 16,3 29,2 Productie 1> 

3. Totaal fuel aas <mili Nm3
/i) 8.44 8 56 7 59 15 3 Verbruik ,) 

4. Fakkels (mili Nm3/i) 0,63 2,31 2,21 2 ,91 

5. lncinerator (mili Nm3/i) 1,17 0,72 0,65 1,14 

6. Dieselolie (kei/il 23.053 35.916 35.895 29.124 

7. Lekverliezen (kg/j) 3.274 3.274 2.620 3.274 
onafhankelijk van 

behandelinoscao. 
1) Lineair met behandelinascaoaciteit /stroom 1) . Bii oeliik bliivende aassamenstellino. 

De daarbij gehanteerde omrekeningsfactoren staan in de volgende tabel: 

Gehanteerde omrekeningsfactoren voor de beoalina van de emissies 

Kooldioxide (C02): 

bij verbranding van het fuel gas en fakkelgas: 1, 77 kg/Nm3
; 

bij verbranding van dieselolie: 3, 1 kg/kg; 
bij volledige verbranding van koolwaterstoffen in incinerator (zie paragraaf 11.1 .3). 

Koolmonoxide (CO): 

uit gasmotoren: 60 g/GJ (thermisch vermogen); 

bij verbranding van fakkelgas en incinerator: 0,3 g/Nm3 (zie opm. 1); 

bij verbranding van dieselolie: 5 kg/ton. 

Zwaveldioxide (S02): 

bij verbranding van dieselolie 350 ppm. 

Stikstofoxide (NOx): 
uit gasmotoren: 4,44 g/GJ (thermisch vermogen); 

bij verbranding van gas in fornuizen: 60 g/GJ (thermisch vermogen); 

bij verbranding van fakkelgas en gas in incinerator: 2 g/Nm3 (zie opm. 1); 

bij verbranding van dieselolie: 2 kg/ton. 

Etheen (C2H4): 

bij verbranding van het fuel gas en fakkelgas: 0 ,05 kg/Nm3
; 

bij verbranding van dieselolie: 0.5 kgfton. 

Fijn stof: 

bij verbranding van fuel gas en fakkelgas: 0,01 g/Nm3
; 

bij verbranding van dieselolie: 0,3 kg/ton; 

bij verbranding van koolwaterstoffen in incinerator komt een onbekende hoeveelheid vrij. 

Opm. 1: Uit metingen aan de incinerator volgt dat de CO- en NOx-emissie waarschijnlijk hoger 

uitvallen dan hierboven weeraeaeven. Zie ook oaraaraaf 11 .1.3. 

Alle andere emissies zijn klein en voldoen, voor zover bekend is, aan het gestelde dienaangaande in 

de Nederlandse Emissie Richtl ijn (NeR). Hierbij valt te denken aan de emissie van lasgassen uit de 

werkplaats, van de zuurkasten in het laboratorium en van de cv-installaties. De plaats van de 

emissiepunten is opgenomen in de coördinatenlijst van bijlage 7. 
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11.1.1 

11.1.2 

11.1.3 

Hierna zijn enkele deelstromen nader uitgewerkt ter informatie. 

Gasmotoren 

De reguliere NOx-emissie van de gasmotoren (mechanisch vermogen per stuk 1, 1 MW) is na het 

aanbrengen van de katalysatoren in de jaren 2000 en 2001 bij vollast gedaald tot onder de 

streefwaarde van 500 g/GJ (bestaande gasmotoren, betrokken op de onderste verbrandingswaarde). 
Deze emissie wordt eenmaal per drie jaar conform BEES B gemeten. Voor de gasmotoren wordt gas 

uit de installatie gebruikt. Het resultaat v,an de laatste metingen is hierna in de tabel aangegeven. De 

basis hiervoor is het aantal draaiuren per motor en de per motor gemeten emissie (tabel met gegevens 

2002). 

Gasmotor Uren Gasverbruik Rookgas NO. -emissie CO-emissie 
(m3/jaar) (m3/uur) (a/GJ) (ka/iaarl ta/GJI (kg/jaar} 

A 2.961 801.542 11.039 4,41 52 60 705 

B 3.529 955.300 11 .663 1 41 20 60 841 

C 3.717 1.006.191 11.354 7,4 109 60 886 
D 7.702 2.084.933 9.892 4,41 135 60 1.835 

E 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 17.909 4.847.966 - - 316 . 4.267 

Bij iedere start van een gasmotor wordt circa 40 m3 aan productgas verbruikt. Het hiervoor gebruikte 

aardgas. wordt naar de fakkel gevoerd zodat dit niet leidt tot kortdurende. zeer hoge emissies 

zoals bedoeld in de bijzondere regeling voor specifieke processen voor "Installaties ten behoeve 

van de aardgas- en aardoliewinning· in de NER. 

Hete olie fornuizen 

De hete olie fornuizen geven vooral een rookgasemissie bestaande uit NO. {berekend als N02) en dit 

bedraagt bij vollast en 3% zuurstof niet meer dan de streefwaarde van 250 mg/m3 (betrokken op de 

onderste verbrandingswaarde). Voor de fornuizen wordt off-gas uit de installatie gebruikt. De hoogte 

van de schoorsteen bedraagt 8 m. De emissie wordt tenminste elke twee jaar gemeten. In de 

onderstaande tabel zijn de resultaten van beide fornuizen gezamenlijk voor het jaar 2002 

weergegeven. 

Hoeveelheid 

Grootheid Draaiuren Per iaar Gemiddeld oer uur 
NO. 3.668 ka 0,4 ka 

Rookgas 9.095 - 5.206 m3 

Gasverbruik 2.997.818 m3 330 m3 

lncinerator 

Het in de incinerator verwerkte afvalwater en de concentratie aan koolwaterstoffen vvordt geregistreerd, 

waarbij analyse eenmaal per kwartaal plaatsvindt en de meting van de verwerkte hoeveelheid door het 

bijhouden van de hoeveelheden in de afvalwateropslagtanks. Voor de incinerator wordt voor 

ondersteuning van de verbranding/verdamping ges uit de instellaties gebruikt. 
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11.1.4 

Naast deze periodieke meting en registratie is in 2004 door Tauw een emissieonderzoek uitgevoerd 
aan de afgassen van de incinerator. In dit emissieonderzoek is onderzoek gedaan naar de (mogelijke) 

aanwezigheid van stof, zware metalen, NOx, CO en dioxinen. Op basis van een drietal metingen kan 

geconcludeerd worden dat de concentraties aan dioxinen onder de detectiegrens van de 

meetmethodiek blijven. Tevens is het aandeel aan zware metalen aan de lage kant De gevolgen van 

de emissies voor de omgeving zijn niet aanwijsbaar. 

Grootheid 2001 2002 2003 Opmerking 

Verdampt proceswater (m3
) 5.452 4.996 4.470 

Glvcol ( a/m3
) 11 .770 38.150 140 Gebaseerd op 2 metinaen 

Methanol (g/m3) 37.000 110.000 150.000 Gebaseerd op 2 metinqen 

KWS (g/m3
) 11 6,4 38 Gebaseerd op 2 metingen 

Gemiddelde concentratie KWS /mall) 7 ,1 5 5, 1 12.78 Gebaseerd op 4 metinaen 
Verbrandinc::i/verdampinqsqas (m3) 1.171.920 718.235 960.364 

NOx-emissie (kg) 2.344 1.436 1.296 Gebaseerd op oasverbruik 

CO-emissie (ko) 352 215 194 Gebaseerd op aasverbruik 

COi-emissie (kg) 368.817 1,026.366 923.864 Gebaseerd op 2 metinqen 

Na de uitvoering van het emissieonderzoek is gebleken dat de verbranding vooral een verhoging laat 

zien in de vorming van CO en NO,. Op dil moment levert dit onderzoek onvoldoende gegevens om 

daar de emissie van deze componenten van af te leiden. 

Fakkels 

Alle relevante drukvaten, opslagtanks en veiligheidskleppen zijn met één van de fakkelsystemen 

verbonden. De hoeveelheid gas, dat uit de op de fakkels {LP- en HP-fakkel) aangesloten apparaten 

ontwijkt, is zeer gering. De lage druk fakkel wordt continu voorzien van gas afkomstig van de 

opslagtanks, de lage druk flash tank, de glycol flash tank en een eventueel overschot aan niet te 

(her)gebruiken gas. De spoelgasstroom naar de hoge druk fakkel is regelbaar, maar niet afsluitbaar en 
wordt onderhouden vanuit het startgassysteem. 

Van het debiet (spoelgas en afkomstig van de veiligheden) naar de fakkels vindt door middel van 

recorders in de controlekamer een continue berekening plaats. De werkwijze hierbij is als volgt. De 

productie van het off-gas (is altijd aanwezig en kan niet door NGT worden beïnvloed) , het verbruik van 

fuel gas en het off-gas dat retour gaat in de installatie (via de off-gascompressor) worden continu 

gemeten en geregistreerd. Het verschil tussen deze stromen wordt berekend en is de afvoer naar de 

fakkels. Is het resultaat van deze som megaliet dan gaat minder off-gas naar de off-gascompressor. 
Complicerende factor is dat de off-gascompressor moel draaien op een minimum capaciteit, waardoor 

de druk in het off-gassysteem te ver daalt. Aangezien de off-gascompressor niet uitgeschakeld wordt, 
zal dan gas gesuppleerd worden vanuit de productgasleiding. 

In de fakkels wordt gas/lucht-injectie toegepast om rookontwikkeling bij de verbranding zoveel mogelijk 

te voorkomen. 

De hoeveelheid afgeblazen en daardoor verbrand gas (inclusief pilot-branders) wordt per systeem 

berekend. De berekende emissie van de fakkels in de jaren 2001, 2002 en 2003 is hierna aangegeven. 
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11.2 

11.3 

Grootheid Jaarhoeveelheid 

2001 2002 2003 
NO,-emissie (kq} 1.265 4.627 4.413 

CO-emissie (kg) 190 694 662 

Gas LP-fakkel (m3
) 524.656 2.213.276 2.095.844 

Gas HP-fakkel (m3
) 107.942 100.217 110.485 

Gas totaal (m3
) 632.598 2.313.493 2.206.329 

De toename naar de fakkel in het jaar 2002 is veroorzaakt door het in gebruik nemen van het 

motormanagement systeem op de gasmotoren waarbij het off-gas niet meer als fuel gas kon worden 

gebruikt. 

Overige emissies Emmapolder 

Hoog rendement cv-ketels zijn geplaatst in de werkplaats (3x 45 kW), het hoofdgebouw met kantoren 

(3x 45 kW) en meetgebouw 1x 45 kW). Voor de cv-ketels wordt fuel gas uit de installaties gebruikt. De 

geschatte emissie aan rookgassen is resp. 3x 125 m3/uur. 3x 125 m3/uur en 125 m3/uur. De hoogte 

van de schoorsteen is resp. 5,6 m. 3 m en 4, 1 m. 

De dieselolie, die voor de brandweerpompen en de noodgeneratoren wordt toegepast, is van het 

normaal verkrijgbare, zwavelarm type. De vrijkomende SOr emissie is dan ook hiervan afkomstig. 

Reguliere emissies Roodeschool 

Tijdens de verlading komt bij de tankwagens een emissie vrij van door de vloeistof verdrongen 

dampen. In het begin van de verlading is de emissie gering omdat dan de wagon buitenlucht bevat, 

zodat de verdrongen lucht relatief schoon is. Tijdens de verlading neemt de concentratie aan 

condensaatdamp in de lucht en daarmee de emissie toe. De toename in de emissie verloopt niet lineair 

met de tijd. In de tabel hierna is de gemiddelde emissie aangegeven. De basis hiervoor zijn gemiddeld 

200 beladingen van gemiddeld 5 uur per belading en een belading per tankwagon van 70 m3• 

In onderstaande tabel zijn de emissies voor Roodeschool in de jaren 2001, 2002 en 2003 alsmede de 

maximale emissies weergegeven, waarbij de invloed van de dampverwerkingsinstallatie duidelijk 

zichtbaar is. 

Emissie Indicatieve hoeveelheden Max. emissie met 

(kg/jaar) dampverwerking 

2001 2002 2003 kq/uur kg/jaar 

Kooldioxide (C02) 280 281 249 24,3 212.700 
Methaan (CH4) 2.484 2.496 2.209 0,0 4,5 

Benzeen 4.970 4.995 4.422 0,0 9,0 
Tolueen 816 820 726 0,0 1,5 
VOS-totaal 39.327 39.524 34.987 0,0 71 

De stromen op basis waarmee de emissies in de vorige tabel zijn berekend staan in onderstaande 

tabel. 
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11.4 

Stroom 2001 2002 2003 Max 

Condensaat m3
/' 139.600 140.298 124.192 251 .430 

Op basis van metingen gedurende een verlading is de gemiddelde dampsamenstelling berekend. Op 

grond hiervan zijn in een rekenmodel van Tebodin omrekeningsfactoren herleid. De omrekenings

factoren die bij de bepaling van de emissies zijn gehanteerd, staan in de volgende tabel. Voor de 

bepaling van de emissies bij in werking zijn van de dampverwerkingsinstallatie is uitgegaan van een 

omzettingsfactor van 99,9%. De hoeveelheid kooldioxide die ontstaat, is herleid uit de berekende 
gemiddelde dampsamenstelling. 

Component 

Stroom C0 2 CH4 Benzeen Tolueen 

Verdringing in kg per m3 2 ,002*10-3 1,8*10-2 3,56*10"2 5,84*10"3 

condensaat 

Lekverliezen Emmapolder en Roodeschool 

Lekverliezen ontstaan in het bijzonder bij afsluiters, flenzen, pompen en monsterpunten. NGT heeft op 

basis van ervaring en resultaten in het verleden een lijst opgesteld van kritische punten. Bij het bepalen 
van deze lijst met potentiële bronnen is verder gebruik gemaakt van de methodiek in de "Handreiking 

lekverliezen" (uitgave IPO, het Interprovinciaal Overleg). Deze methodiek is gebaseerd op de NeR en 

biedt eenzelfde beschermingsgraad als de NeR. Deze methodiek is gehanteerd na overleg me1 de 
provincie Groningen {2002) en is reeds in een vergevorderd stadium ingevoerd. 

Op de punten uit de lijst wordt conform een daarvoor vastgestelde procedure en een jaarlijks 
programma gemeten met een FID (Flame lonisation Detector). Beide meters detecteren brandbare 

stoffen (dampen, de concentratie koolwaterstoffen). Op deze wijze kan een lek duidelijk worden 

vastgesteld en worden onnodige emissies voorkomen. Voor een nadere detaillering van het lek wordt 

zeepsop toegepast. De meetresultaten worden vastgelegd en gearchiveerd. Het criterium "lekkage" is 
gedefinieerd als een meetwaarde hoger is dan de in de procedure genoemde grenswearden. Indien 

tijdens de meting wordt geconstateerd dat er een lekkage is dan worden direct maatregelen genomen. 

Indien voor reparatie een stop nodig is, dan worden zo mogelijk tijdelijke maatregelen genomen en 

wordt een reparatiestop gepland. Hierbij wordt opgemerkt dat NGT voor een reparatie zelden hoeft te 
wachten op een stop. 
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12 Bedrijfsafvalwater 

Vanaf beide locaties wordt alleen niet of licht verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater 

geloosd. Op de locatie Emmapolder komt bovendien verontreinigd hemelwater en procesafvalwater 

vrij, dat apart wordt verwerkt in de incinerator en niet wordt geloosd; dit is opgenomen in 

paragraaf 5.3.6. 

Het lozen van water valt onder aparte Wvo-vergunningen (zie hoofdstuk 2). 

12.1 Emmapolder 

12.2 

De waterbalans (in m3) voor het jaar 2001 is in de tabel aangegeven. 

Grootheid Inname Lozing Verdamping Opmerking 

Drinkwater 417 55.386 Huishoudeliik qebruik, laboratorium 

Hemelwater 54.969 Van onverharde delen 

Afvalwater 4.199 
Uit gasstroom, condensaatstabilisatie, 

van vloeistofdichte vloeren 
5.452 

Drinkwater t.b.v. 
1.253 Schoonmaken, procesactiviteiten 

proces 

Grondwater 12.622 12.622 Bodemsanerinq 

De waterbalans (in m3) voor het jaar 200.2 is hierna in de tabel aangegeven. 

Grootheid Inname Lozing Verdamping Opmerking 
Drinkwater 422 

53. 110 
Huishoudeliik aebruik. laboratorium 

Hemelwater 52.688 Van onverharde delen 

Afvalwater 3.608 
Uit gasstroom, condensaatstabilisatie, 

van vloeistofdichte vloeren 
4.996 

Drinkwater t.b.v. 
Schoonmaken, procesactiviteiten 1.388 

Droces 

Grondwater 15.337 15.337 Bodemsanering 

De tekeningen met lozingspunten zijn opgenomen In bijlage 5. 

Voor de lozing van afvalwater op de locatie Emmapolder is een recente lozingsvergunning aanwezig 

(2001). 

Roodeschool 

Parallel aan de procedure voor een nieuwe Wet Milieubeheer vergunning loopt een aparte procedure 

voor een nieuwe lozingsvergunning bij het Waterschap Noorderzijlvest. 
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13 

13.1 

Afvalstoffen 

Algemeen 

NGT selecteert de afvalwerker(s) op basis van hun presentatie en prestatie, milieuvergunningen en 

kosten. Daarna worden de afvalstoffen afgegeven aan de geselecteerde verwerkers. Dit betreft: 
gevaarlijke afvalstoffen, zoals filters met kwik en ander met zware metalen verontreinigd 

gevaarlijk afval, afgewerkte olie en slib (gespecialiseerde verwerker) 

ander klein gevaarlijk afval (in aparte Ecotainers) 
huisvuil en ander ongevaarlijk bedrijfsafval 

oud ijzer en overige (non ferro) materialen (diverse handelaren) 

lege vaten, drums en bidons (via retour systeem naar leveranciers) 
overige afvalstoffen (waaronder snoeihout, papier etc., naar herverwerkers) 

Opslag van bovengenoemd afval vindt plaats op speciaal daarvoor bestemde plaatsen en overdekt, 

veelal in daarvoor geschikte verpakkingen, zoals speciale (Eco)containers en vaten. In het algemeen 

geldt dat alle opslagplaatsen voor afval zijn beoordeeld conform de methodiek in de Nederlandse 

Bodemrichtlijn. Bij deze beoordeling zijn geen grote afwijkingen gevonden, zodat de opslag van 

afvalstoffen naar de mening van NGT verantwoord geschiedt. 

Kleine hoeveelheden kwikhoudend afval wordt, in afwachting van afvoer naar een gespecialiseerde 

verwerker, op een vtoeistofkerende vloer opgeslagen, veelal in speciale vaten. Indien grotere 

hoeveelheden worden verwacht, bijvoorbeeld stib bij reiniging van de condensaatopslagtanks, dan 

wordt eerst de afvoer naar een verwerker geregeld alvorens de tank wordt gereinigd. 

De Ecotainer is een afgesloten en aparte opslagplaats voor gevaarlijke afvalstoffen, waarin drie aparte 
ruimten zijn voor kratten, dekselvaten, jerrycans en (vloeistof)vaten. Het is een "kant en klaar" eenheid, 

vervaardigd en geplaatst door een hierin gespecialiseerd bedrijf. De vloer van deze ruimte is 

vloeistofkerend. De drie ruimten zijn elk voorzien van een gevarenetiket die de functie van deze 

ruimten aangeven. De kratten die in elk van de ruimten staan. zijn elk voorzien van een kleursticker 

waarmee wordt aangegeven met welke categorie afvalstoffen dat krat gevuld mag worden. 

Afvoer van het afval geschiedt door gespecialiseerde bedrijven en conform de Eural coderingen. De 

afvoer van afvalstoffen van het NGT complex wordt bijgehouden door de magazijnman. Die registreert 

dit conform de geldende procedure via een formulier "afvalstoffen afvoer registratielijst". Hierop wordt 

onder meer Ingevuld: 

datum afvoer en hoeveelheid 

soort afval (code Eural) en bestemming 

transporteur van het afval 

eventuele opmerkingen. 
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Een samenvatting van de afgevoerde afvalstoffen hierna gegeven, is overgenomen uit de 

milleureglstratles van 2001 en 2002. 

Afvalstof Afvalcode Afgevoerd per Jaar (ka) 2l 

2001 2002 
Papier, karton 1.210.499 2.350 2.450 

Bedriifsafval 1.101.210 3.320 9.400 

Schroot 1.216.199 5.380 5.360 

Hout 1.215.501 - 2.240 

Kunststof ierrvcans 1.211 .502 - 45 

Verf-, inktafval 307.199 29 25 
PCB/PCT houdende condensatoren 606.111 62 -
Kwik, metallisch, en slib 508.102 4 -
KGA uit kantoren 310.101 22 -
Spuitbussen 602.101 - 8 

Oliefilters 306.102 621 1.047 

Afgewerkte olie ·, 306.401 - 150 

306.1 10 

Lood accu's 506.107 - 31 

Elektronica 1.226.199 - 138 

Adsorptiemateriaal 307.799 - 650 

Poetsdoeken, oliehoudend 306.101 186 68 

Roodeschool (bedrijfsafval) 1.101 .210 schattin!:J 800 schattinQ 800 

") Afgewerkte olie wordt in normale situaties niet afgevoerd (verversing is niet nodig, zie ook paragraaf 5.4.3). Dit is niet 
van toepassing op de dieselmotoren; de genoemde hoeveelheid betreft deze vervanging. 
2) Verschillen tussen de twee jaren zijn het gevolg van uitgevoerde activiteiten. 

Opgemerkt moet worden dat NGT contractueel verplicht is alle met het gas aangevoerde stoffen te 
verwerken. Daarnaast geldt de eis dat het door NGT afgeleverde gas moet voldoen aan de geëiste 

specificaties. Dit betekent dat er stoffen kunnen ontstaan, die NGT liever niet had gehad, zoals 

benzeen, kwik en vergelijkbare milieubezwaarlijke stoffen. Naast afvoer via het condensaat blijft er een 
restant dat als afvalstof afgevoerd moet worden en vermindering daaNan is, zeker op korte termijn, 

niet mogelijk. 
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14 

14.1 

14.1.1 

14.1 .2 

14.1.3 

14.1.4 

14.1.5 

Geluid 

Emmapolder 

Inleiding 

Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor de gasbehandelingsinstallatie in de Emrnapolder gelegen 

aan de Emmaweg 64b. Het rapport is opgenomen in bijlage 8. Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve 

van de actualisering van de vergunning, conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. 

Normstelling 

De locatie van NGT te Uithuizen is geluidsgezoneerd. NGT is het enige bedrijf dat op het 

geluidsgezoneerde industrieterrein is gelegen. Op de zonegrens mag de etmaalwaarde het langtijd 

gemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) ten gevolge van de inrichting niet meer bedragen Clan 50 dB(A). 

Geluidsmetingen 

Bij de locatie zijn geluidsmetingen uitgevoerd met een geluidsmeter van hel merk Rion (type NA-27). 
Ze zijn verricht binnen het meteoraam, waarbij van stoorgeluid geen sprake was. De metingen hadden 
tot doel de bronsterktes te bepalen van de in akoestisch opzicht relevante geluidsbronnen van het 

bedrijf. De bronsterktemetingen c.q. - berekeningen zijn verricht volgens de geconcentreerde 

bronmethode (11.2), aangepast meetvlakmethode (11.3) en rondommethode (11.4) van de "Handleiding 

meten en rekenen industrielawaai", publicatie 1999. 

Overdrachtsmodel 

De aangevraagde bedrijfssituatie van de inrichting is schematisch verwerkt in een overdrachtsmodel. 

Het overdrachtsmodel is gebaseerd op de methode 11.8 van de Handleiding. 

Conclusies 

Het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LN.LT) is berekend op enkele referentiepunten in de 
omgeving van de inrichting, ter plaatse van de zonegrens en ter plaatse van de meest nabijgelegen 

woning aan de Emmaweg. De etmaalwaarde van het langtijdgemideleld beoordelingsniveau {LA.r.d 
bedraagt maximaal 61 dB(A) ter plaatse van de referentiepunten, 48 dB(A) ter plaatse van de zone en 
45 dB(A) ter plaatse van de meest nabijgelegen woning aan de Emmaweg. Tevens is een 50 dB(A)

etmaalwaardecontour bepaald voor de inrichting. Deze contour valt in zijn geheel binnen de 50 dB(A)
zonegrens. 

Op de referentiepunten bedragen de maximale geluidsniveaus (LAmax) ten hoogste 55 dB(A). Ter 
plaatse van de meest nabijgelegen wonung aan de Emmaweg bedragen de maximale geluidsniveaus 

(LAmax) 39 dB(A). De maximale geluidsniveaus (LAmax) kunnen zowel in de dag-, avond- als 

nachtperiode optreden. 
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14.2 

14.2.1 

14.2.2 

14.2.3 

14.2.4 

14.2.5 

Roodeschool 

Inleiding 

Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor het condensaatverlaadstation te Roodeschool. Het 
rapport is opgenomen in bijlage 9. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de actualisering van de 

vergunning, conform artikel 8.4 van de Wet miliebeheer. 

Normstelling 

Het condensaatverlaadstation van NGT te Roodeschool is geluidsgezoneerd. De locatie van NGT is de 

enige inrichting die op het geluidsgezoneerde industrieterrein is gelegen. Op de zonegrens mag de 

etmaalwaarde het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LA,.lî) ten gevolge van de inrichting niet 

meer bedragen dan 50 dB(A). 

Geluidsmetingen 

Bij de locatie zijn geluidsmetingen uitgevoerd met een geluidsmeter van het merk Rion (type NA-27). 

Ze zijn verricht binnen het meteoraam, waarbij van stoorgeluid geen sprake was. De metingen hadden 

tot doel de bronsterktes te bepalen van de in akoestisch opzicht relevante geluidsbronnen van het 

bedrijf. De bronste,ktemetingen c.q. -berekeningen zijn verricht volgens de geconcentreerde 

bronmethode (11.2) van de ~Handleiding meten en rekenen industrielawaai", publicatie 1999. 

Overdrachtsmodel 

De aangevraagde bedrijfssituatie van de inrichting is schematisch verwerkt in een overdrachtsmodel. 

Het overdrachtsmodel is gebaseerd op de methode 11.8 van de Handleiding. 

Conclusies 

Het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau {LA,.Lr) is berekend ter plaatse van enkele woningen in de 

omgeving van de inrichting en ter plaatse van de zonegrens. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr.LT) bedraagt maximaal 48 dB{A) ter plaatse van de woningen en maximaal 43 dB(A) ter plaatse van 

de zonegrens. Daarnaast is een 50 dB{A)-etmaalwaardecontour bepaald voor de inrichting. Deze 
contour valt in zijn geheel binnen de 50 dB(A)-zonegrens. 

De maximale geluidsniveaus {LAmax) zijn bepaald ter plaatse van enkele woningen in de omgeving van 

de inrichting en bedragen ten hoogste 72 dB(A). De maximale geluidsniveaus (LAmax) treden alleen op 

in de dagperiode. Ten aanzien van de maximale geluidsniveaus (LAmax) wordt niet voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode zoals gesteld in de "Handreiking industrielawaai 

en vergunningverlening", publicatie 1998. Volgens de Handreiking is het echter ook mogelijk in de 
dagperiode maximale geluidsniveaus tot maximaal 75 dB(A) te vergunnen. 

De maximale geluidsniveaus (LAmaxl worden veroorzaakt door het remmen van de locomotief. Het 

nemen van maatregelen om het plekbronvermogen van het remmen van de locomotief terug te 

brengen is niet mogelijk . Het nemen van maatregelen door afscherming van de bron betekent dat een 

groot gedeelte van de gehele inrichting dient te voorzien van geluidsschermen. Dit brengt zeer hoge 

kosten met zich mee en valt ons inziens niet binnen het ALARA-beginsel. 
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15 Energie 

15.1 Energieinventarisatie 

15.1.1 

15.1.2 

Energieverbruik 

De belangrijkste energieverbruikgegevens uit de jaren 2001, 2002 en 2003 zijn in onderstaande tabel 
weergeven . 

Jaarverbruik 

Grootheid 2001 2002 2003 

Gas naar aebruikers (m3
) 8.443.106 8.564.019 7.586.809 

Gas naar fakkel (m3
) 433.156 2.121.776 2.206.329 

Elektriciteit (kWh) 4.257.299 4.253.656 4.111.063 

Dieselolie (kq/j) 23.053 35.916 35.895 

Het momenteel geïnstalleerde vermogen voor de e lektromotoren te Emmapolder is geschat op 570 kW 

en die te Roodeschool op 5 kW. Een verklaring voor de toename in de gasstroom naar de fakkels is 

gegeven in paragraaf 0. 

Energieoverdacht 

Systemen Emmapolder Thermisch Toelichting 
vermoaen MW 

Verbrandinçismotor op çias 3,44 Normaal 2 Qasmotoren in bedrijf 

VerbrandinQsmotoren op dieselolie 2,67 Minder dan 500 draaiuren per Jaar 

Stookinstallatie procesqebonden 3,5 Normaal 1 fornuis in bedrijf 
Stookinstallaties overig D,33 

lncinerator op c:ias 2,2 

Het doorsnee energieverbruik op Emmapolder komt daarmee op 12,9 MW. Het totaal opgesteld 

thermisch vermogen bedraagt 28,6 MW. Om deel te kunnen nemen aan de NOx-handel geldt een 

grens van 20 MW aan thermisch opgesteld vermogen. Ondanks de overschrijding van de grens van 20 

MW doet NGT niet mee aan de NOx-handel. 

Systemen Roodeschool Thermisch 
vermoaen kW 

Verbrandinasmotor op qas 383 
Stookinstallaties overig 30 
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15.2 

15.2.1 

15.2.2 

Energiebesparingsplan 

Inleiding 

In dit plan wordt ingegaan op de wijze waarop energie wordt ingezet en worden aanbevelingen 

gedaan en toegelicht om het energieverbruik waar mogelijk terug te dringen. Deze aanbevelingen 
zijn vervolgens door NGT in een plan van aanpak (beslisboom) verwerkt. 

Energie inzet 

Voor de procesvoering wordt zowel elektriciteit als gas ingezet. In de aanbevelingen wordt vooral 
ingegaan op het gasverbruik. Aan het elektriciteitsverbruik is. reeds het nodige gedaan. Waar het 
inzetten van energiezuinige apparatuur mogelijk is, is dit uitgevoerd zoals energiezuinige 

verlichting, frequentiegestuurde pompen en ventilatoren, etc. Bij de beoordeling van alle aspecten 
ingeval van een toekomstige natuurlijke vervanging zal vanzelfsprekend worden gekeken naar 
een gunstig energieverbruik. 

Zonder op details in te gaan, kan worden geconcludeerd, dat het verminderen van het affakkelen 
van gas uit het off-gassysteem de belangrijkste verlaging van het off-gasverbruik kan opleveren. 
Ook het verminderen van het verdampen van afvalwater levert minder off-gasverbruik op, maar 

deze actie stuit op problemen, die bij de toelichting op de betreffende aanbeveling (3) zullen 

worden beschreven. De overige aanbevelingen hebben een relatief gering effect en zijn 
afhankelijk van het wel of niet aanpakken van één of meer van de andere. 

Eerst zal worden aangegeven, wat per genoemde aanbeveling onderzocht is of wordt en wat het 

oplevert. Vervolgens kan worden bepaald in welke volgorde implementatie van de haalbare 
projecten plaats kan vinden. Het bepalen van de volgorde is nodig, omdat een verminderd off
gasverbruik door de procesgebruikers wordt gevolgd door een verhoogde afvoer van off-gas naar 

de fakkels. Immers, het off-gas ontstaat als bijproduct uit de condensaatbehandeling. De druk 

hiervan is te laag om zonder compressor terug te brengen in de hoofdstroom van af te leveren 
gas (productgas). De huidige off-gascompressor heeft geen reserve capaciteit, zodat fors extra 
investeren noodzakelij k zal zijn als het aanbod van off-gas significant toeneemt. 
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15.2.3 

15.2.4 

Aanbevelingen 

Locatie Emmapolder 

1. Weer zo veel mogelijk gebruiken van off-gas voor de gasmotoren die de propaancompres
soren aandrijven. Hieraan wordt -door NGT reeds gewerkt. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd door het affakkelen van off-gas 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het plaatsen van een extra off-gascompressor, waardoor 
meer off-gas kan worden teruggebracht in de productiestroom, levert hiertoe een grotere 

besparing (zowel financieel als in CO2-uitstoot) dan het plaatsen van een 
gasmotorgedreven generatorset voor elektriciteitopwekking voor eigen gebruik. Aangezien 

voor beide opties aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn, worden deze echter niet 
binnen 5 jaar terugverdiend. Mogelijk bieden deze opties desondanks aanknopingspunten 
voor NGT om deze nader te onderzoeken. In dat geval wordt geadviseerd om als eerste 

nader in te gaan op de optie waarbij een extra off-gascompressor wordt geplaatst, vanwege 
de grotere besparingen. 
Indien een extra off-gascompressor wordt geplaatst, is het van nut om alternatieven te 
zoeken voor de verwerking van het afvalwater. Het extra beschikbare off-gas kan dan 

worden teruggebracht in de productiestroom. De hiervoor beschikbare investeringsruimte 
bedraagt€ 140.000,- bij een teru1gverdientijd van 5 jaar, indien een extra off-gascompressor 

is geplaatst. 

Indien na plaatsing van een extra off-gascompressor geen alternatief kan worden 
gevonden voor het verbranden van het afvalwater, kan warmtetemgwinning uit het rookgas 
van de incinerator worden overwogen. Op deze wijze kan het te verdampen afvalwater met 
verontreinigingen worden voorverwarmd. 

Met name op natuurlijke vervangingsmomenten valt de toepassing van hoogrendement 

elektromotoren voor de diverse pompen en ventilatoren te overwegen. 
Op plekken waar motoren worden geregeld door middel van smoorregelingen valt de 
installatie van motoren met frequentieregeling te overwegen. 

Diverse algemeen toepasbare besparingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd; het 
effect van deze maatregelen is relatief gering. 

Locatie Roodeschool 

8. Opvangen van de verdringingsdamp en deze verbranden in een gasmotorgedreven 
generator voor het opwekken van elektriciteit. Door NGT wordt hieraan al gewerkt en dit is 
reeds opgenomen in de aanvraag. 

9. Diverse algemeen toepasbare maatregelen; het effect van deze maatregelen is relatief 
gering. 

Toelichting op aanbevelingen Emmapolder 

Aanbeveling 1 

De propaancompressoren zijn geïnstalleerd om propaan, het koelmedium voor het 
gasdroogproces, te circuleren. De te circuleren hoeveelheid propaan wordt bepaald door de vraag 

uit het gasdroogproces. Vervolgens hangt daarmee de door de gasmotoren te leveren energie 
samen en dus het brandstofverbruik. De efficiëntie van de gasmotoren wordt bepaald door hun 
ontwerp en hun motormanagement sys.teem. Daarmee ligt een optimaal verbruik per motor vast. 

De motormanagement systemen zijn enige tijd geleden op de gasmotoren aangebracht, om aan 
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de toen van kracht geworden voorschriften voor luchtemissies te voldoen. Deze aanpassing had 

als direct gevolg, dat het off-gas uit de condensaatbehandeling als brandstof niet geschikt meer 

was voor de gasmotoren. Dit laatste heeft verband met het feit, dat een optimaal afgestelde motor 
een brandstof toegevoerd moet krijgen van een vrijwel constante kwaliteit. 
De kwaliteit van het off-gas is verre van constant. De kwaliteit hangt niet alleen af van de 
hoeveelheden en kwaliteiten van het aardgas, maar ook van de hoeveelheid condensaat, dat 

door de respectievelijke prodUJcenten v ia het NGT-systeem worden geleverd. Vooral variaties in 
het geleverde condensaat, waaruit het off-gas ontstaat, bepalen de kwaliteit. NGT heeft geen 
enkele invloed op deze variaties. 

NGT werkt op dit moment aan twee mogelijke oplossingen om (wederom) off-gas te gebruiken. 
De belangrijkste daarvan is het onderzoeken van de mogelijkheid om het gas/luchtmengsel naar 
de motorcilinders te mengen met een deel van de uitlaatgassen (inert gas). Dit is een standaard 

methode bij 3-weg katalysatorsystemen. Echter, het aanbrengen van een testopstelling en het 
draaien daarmee moet uitwijzen of een definitieve wijziging werkt. Tijdens de test zal tevens 
duidelijk worden, welke hoeveelheid off-gas nuttig kan worden gebruikt . 

De andere aanpassing is het mengen van productgas met een kleine hoeveelheid off-gas. Dit is 

het oorspronkelijke ontwerp van de gasmotoren. Omdat de kwaliteit van het off-gas heel sterk en 
in korte tijd kan variëren, is analyse apparatuur nodig, die zorgt voor aansturing van het mengsel. 
Van deze laatste methode wordt een beperkt extra verbruik van off-gas verwacht (±10%). 

Het resultaat van beide genoemde aanpassingen bepaalt een nieuw uitgangspunt voor het nuttige 
off-gasverbruik, restant gebruik productgas als brandstof en benodigde capaciteit extra off-gas
compressie. 

Aanbeveling 2 

Het zonder meer plaatsen van een extra off-gascompressor zal zeker voorkomen, dat off-gas 
wordt afgefaklk.eld. Indien het eigen gebruik van off-gas wordt beperkt, dan is een capaciteit van 
enkele duizenden kubieke meters voldoende, maar met een relatief dure unit. De opzet van de 

huidige compressor dient hierbij als voorbeeld te worden genomen. Aanpassingen voor 
geluidsreductie, gas- en branddetectie, zijn hierbij de extra te maken kosten. 
Het aanbod van off-gas, dat, in plaats van het af te fakkelen, moet worden verpompt, is sterk 
wisselend. De afgefakkelde hoeveelheden van de afgelopen jaren laten zien, dat het 
daggemiddelde kan variëren van 1.000 tot 6.000 m3/dag, terwijl dagen van O en 16.000 m3/dag 

voorkomen. De jaarhoeveelheden kunnen variëren van 0,4 x 106 tot 2,7 x 106 m3
• Bij een gasprijs 

van Euro 0,068 is de investeringsruimte alleen voor een enkel piekjaar reëel. 

Aanbeveling 3 

Alvorens alternatieven voor de verwerking van afvalwater te kunnen aandragen, moeten 
bronmaatregelen worden onderzocht. Deze bronmaatregelen kunnen verregaande invloed 

hebben op het huidige afvalwatersysteem (zie paragraaf 5.3.6). 

Een verandering in de huidige opzet van het verwerkingssysteem voor afvalwater impliceert een 

zeer uitgebreide wijziging. Aansluitend op het verwerkingssysteem is een online controlesysteem 
op het te lozen water onvermijdelijk en bij een verstoring kan direct mogelijke schade aan het 
milieu ontstaan. Bovendien is stagnatie in de verwerking onaanvaardbaar. 

De kosten van deze wijziging zijn derhalve slechts een bijkomsUge factor, terwijl het eventueel te 



r~ -
r, -

l -

r -
) -

p -
0 
' . 

"" -

,. 

C 
( -

C 

C 

-

)') 

_;:. 

·;:·1 
.) 

30919/3312001 

~) 
revisie F 

december 2004 

pagine 56 van 83 
-l-0011t)GI"~ 

Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastrensport BV Uithuizen en Roodeschool 

15.2.5 

besparen gas alleen elders kan worden benut, indien een extra off-gascompressor om andere 
redenen wordt geïnstalleerd. 

Aanbeveling 4 

Deze aanbeveling zal slechts een gering effect geven. Wel wordt onderzocht of deze warmte kan 

worden ingezet om olie uit het hete oliesysteem voor te verwarmen, voordat dit in een van de fornuizen 
op bedrijfstemperatuur wordt gebracht. 

Aanbeveling 5 
Deze aanbeveling gaat zeker op voor grote elektromotoren. De levensduur van 

draaistroommotoren is lang, terwijl bij NGT slechts een beperkt aantal grote motoren is 

geïnstalleerd. Bij vervanging zal efficiency worden meegewogen . 

Aanbeveling 6 

De enige plek, waar frequentie besturing (nog) niet wordt toegepast, is het hete olie systeem. De 
reden daarvoor is het veiligheidsaspect. De bijstaande hete olie fornuis moet altijd voldoende olie 

krijgen, terwijl tijdens normaal proces 75-85% van de pompcapaciteit wordt benut in verband met 
de warmtebehoefte. 

Aanbeveling 7 

Er wordt veel gedaan aan het uitschakelen van verlichting bij afwezigheid. In de ruimtes waar 

slecht tijdens dagdienst wordt gewerkt, gaat de verlichting na werktijd uit. In het 
propaancompressor gebouw brandt alleen tijdens werkzaamheden extra verlichting. De overige 
verlichting is noodzakelijk voor een veilige bedrijfsvoering. Bovendien schakelt deze automatisch 
in zolang daglicht onvoldoende is. 

Toelichting op aanbevelingen Roodeschool 

Aanbeveling 8 

De status van het plan om een darnpopvangsysteem te installeren is, dat een leverancier is 
geselecteerd en het conceptontwerp is gemaakt voor het bijbehorende leid ingwerk inclusief 
appendages en hulpsystemen. 

Met de netwerkbeheerder vooir elektriciteit en gas zîjn afspraken gemaakt voor de aanleg van de 
noodzakelijke voorzieningen. 

Aanbeveling 9 

Energieverbruik voor het kantoorgebouw is gering en buiten de uren van verladen verschilt dat 

nauwelijks met tijdens het verladen. Het controlepaneel is altijd bekrachtigd, de CV thermostaat 
heeft mede in verband met dit paneel een vaste instelling en naast de nodige binnen- en 

buitenverlichting in de winterperiode brandt 's nachts slechts een energiezuinige buitenlamp 
boven de toegangsdeur. Extra voorzieningen ter besparing zijn hier niet aan de orde. 
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De Kosten voor de uitvoering van de plannen, die voortkomen uit de aanbevelingen, zullen worden 

gespreid over de periode begin 2005 tot en met eind 2006. Ook zal in deze periode worden bezien of 

wijzigingen in de stand der techniek moeten leiden tot herziening van de plannen, dat wil zeggen, dat 

waar nodig een bestaand plan zal worden aangepast. Dit is mogelijk doordat hier budgettair reKening 
mee wordt gehouden. 

Het zal duidelijk zijn, dat binnen de bestaande richtl ijnen om tot verbeteringen over te gaan 

energieprijzen worden gehanteerd, die voor NGT niet snel leiden tot een verplichting om aan te 

passen. De hiervoor gestelde grenzen zijn dusdanig, dat een besparing gering is en de kosten te hoog 

of het anergieverbruik kan slechts worden teruggedrongen nadat draconische maatregelen zijn 

getroffen. 

Een ander belangrijk aspect is de leveringszekerheid die NGT moet garanderen. Extra techniek kan 

extra storingsgevoeligheid introduceren. Dat is onacceptabel voor gas leverantie op de onderhavige 

schaal. 
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Op grond van dez:e overwegingen zijn de aanbevelingen in een beslisboom opgenomen. 

BESLIS BOOM AANGAANDE GASMOTOREN 
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NGT streeft met haar maatregelen de Stand der Techniek van de emissiebeperking na. Dit betekent 

dat bij de bestrijding van emissies, die maatregelen getroffen worden, die ter beperking van emissies 
de grootst mogelijke bescherming bieden. Dit geldt voor een gemiddeld financieel gezond bedrijf van 

de betreffende branche. Het betreffen de maatregelen die representeren wat technisch en economisch 

vatbaar is. Voor de incinerator komen scheiding van de waterstromen bij de bron en 
warmteterugwinning daarvoor in aanmerking. 
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16 

16.1 

16.1.1 

16.1.2 

Bodem 

Emmapolder 

Maatregelen en voorzieningen 

Alle installaties, waaruit mogelijk vloeistof kan lekken, zijn geplaatst boven vloeistofkerende betonnen 

vloeren met een afvoer via een olie/waterscheider naar de afvalwateropslagtanl<s. 

Elke condensaatopslagtank en afvalwateropslagtank is geplaatst in een aparte tankput. bestaande uit 

een betonnen bak (deel gestort beton als fundatie van de tank en deels betontegels), waaronder zand 

en kuipvormig een folie is aangebracht. De folie rust weer op zand dat is aangebracht op de bestaande 

grondslag. In het zand onder het beton en boven de folie is een drainage aangebracht die uitmondt in 

een put binnen de bak. In een normale situatie wordt hemelwater in deze put verzameld. 1s dit water 

schoon dan wordt het via een normaal gesloten afsluiter afgelaten op de ringsloot. De grootte van elke 

tankput is zodanig dat de inhoud van de tank hier ruimschoots inpast. iedere tankput is voorzien van 

een normaal afgesloten afsluiter voor het na controle handmatig aflaten van schoon hemelwater naar 

de ringsloot. 

De andere opslagtanks (glycol, olie, dieselolie) staan per soort in één vloeistofkerende betonnen bak 

die elk voldoende groot zijn om de totale tankinhoud te kunnen bevatten. Het regenwater uit deze 

bakken wordt direct afgevoerd naar de ol ie/waterscheider van het afvalwatersysteem. 

De opslag van chemicaliën vindt plaats op een vloeistofkerende betonnen vloer met opstaande randen 

in resp. het cornpressorgebouw (smeerolie) en een apart deel van het brandbluspompengebouw. 

Bodemonderzoek en monitoring 

Bij besluit van 19 november 1996 (ref. 96/17.543c/46,RMA) heeft het provinciale bestuur van 

Groningen goedkeuring verleend voor het saneren van de bodemverontreinigingen conform het 

ingediende saneringsplan (ref. GR-031-012, gemeente Eemsmond). 

Door TAUW is een rapport opgesteld (referentie 3733688, 4 december 2002) over de plaats, aard en 

omvang van de geconstateerde bodem- en grondwaterverontreinigingen op de locatie Emmapolder. 

Eveneens is een historisch overzicht gegeven van alle onderzoeken, saneringen en genomen 

maatregelen voor deze verontreinigingen (zie bijlage 10). Hierna is een samenvatting opgenomen van 

dit rapport. 

Vanaf 1992 zijn ruim 12 bodemonderzoeksrapporlen geschreven. Deze hadden alle betrekking op de 

verontreinigingen die zijn aangetoond. Het betreft de volgende terreindelen. 

PIG receiver 

slr.Jg catcher eind 

condensaat transporlpompen 121.2 

emergency pit 

glycolsectie 

Alle hierboven genoemde verontreinigingen zijn op één na ges9neerd. 

Ook is een Actualisatie Rapport opgesteld dat een totaal beeld geeft van de stand van zaken eind 
2002. 
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16.2 

16.2.1 

16.2.2 

De nog te saneren plaats betreft een ernstige verontreiniging van het grondwater ter plaatse van de 

emergency pit. Hier wordt vanaf mei 1999 tot heden een pilot sanering uitgevoerd. Deze pilot bestaat 

uit het onttrekken en zuiveren van grondwater. De reiniging is gebaseerd op de (micro)biologische 

zuivering van het grondwater door een helofytenfilter (rietveld). 

Voor de kwaliteitsbeheersing van de bodem worden regelmatig grondwatermonsters uit een systeem 

van peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd. De peilbuizen staan opgenomen in bijlage 2. 

Roodeschool 

Maatregelen en voorzieningen 

In de normale situatie zal bij het loskoppelen na het verladen van de dry break koppelingen van de 

slangen geen vloeistof vrijkomen. Indien er toch een geringe hoeveelheid condensaat bij het 

loskoppelen vrijkomt wordt dit opgevangen in de geplaatste lekbakken. 

Mocht door wat voor oorzaak dan ook. de lekbak overlopen dan zal deze (kleine) lekkage in het 

ballastbed van de sporen naast de perrons terechtkomen. In het zandbed onder de ballastbedden is 

drainage aanwezig die is aangesloten op de olie/waterscheider. Het aldus behandelde water wordt 

'continu' vanuit de scheider geloosd {afloop op niveau) op het gemeentelijke riool. Het in de scheider 

afgescheiden condensaat wordt automatisch (op niveau) met een dompelpomp vanuit de scheider 

naar de calamiteitentank met een inhoud van 85 m3 gepompt. 

Voor het opvangen van grote hoeveelheden condensaat in een uitzonderlijke situatie is rondom het 

verlaadterrein een bentoniet scherm op de bestaande kleilaag aangebracht. Dit scherm is vloeistofdicht 

en vormt samen met de kleibodem een bak. Binnen deze bak wordt alle vloeistof opgevangen. Voor 

het verwerken van de uitgestroomde vloeistof via het drainagesysteem en de olie/waterscheider is de 

stalen calamiteitentank in een grondterp aanwezig. Daarnaast kan deze tank worden gebruikt om de 

inhoud van een tankwagon in onder te brengen indien door wat voor oorzaak dan ook daartoe 
aanleiding bestaat. 

Tijdens een calamiteit wordt de pomp in de afscheider handmatig uitgeschakeld en wordt de hand

afsluiter in de leiding naar het riool gesloten. Het bij een ongewenste situatie in de calamiteitentank 

opgevangen vervuilde condensaat of water wordt afgevoerd met een zuigtankwagen naar de locatie 

Emmapolder. 

Een volledige beschrijving van de voorzieningen staat in paragraaf 8.3.2. 

De in een grondterp geplaatste stalen calamiteitentank voldoet aan het gestelde in paragraaf 8.3.2. De 

tank is geplaatst in 1991 en de kathodische bescherming wordt jaarlijks gecontroleerd door een 
deskundige (zie ook bijlage 11 ). 

Bodemonderzoek en monitoring 

NGT is geen eigenaar van de bodem maar komt haar zorgplicht na door goed beheer van de 

voorzieningen en door monitoring van de op het riool af te voeren waterstroom. 
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16.3 Bodemrisicodocument 

In een apart rapport zijn door Tebodin de risico's voor de bodem geïnventariseerd. Dit rapport is 

opgesteld op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming en verwoord in het 

bodemrislcodocument (rapportnummer 3312004). Dit rapport Is opgenomen In bijlage 12. 

Vanuit de gedachte dat gestreefd wordt naar een verwaarloosbaar bodemrisico wordt aanbevolen om, 

daar waar mogelijk, voor activiteiten met bodemrisicocategorie B en C preventieve 

voorzieningen/maatregelen te nemen. 

16.4 Plan van aanpak 

16.4.1 

Vanuit de gedachte dat gestreefd wordt naar een verwaarloosbaar bodemrisico zijn in dit 

bodemrisicodocument aanbevelingen opgenomen om, daar waar mogelijk, voor activiteiten met een 

verhoogd of hoog bodemrisico preventieve voorzieningen/maatregelen te nemen. 

Vervolgens is door Tebodin een plan van aanpak voor NGT opgesteld. In dit plan van aanpak is 

beschreven hoe NGT voornemens is bij activiteiten, die in het bodemrisicodocument zijn eangemerkt 

als zijnde bodemrisicocategorie B en C (verhoogd en hoog bodemrisico), terug te brengen tot 

bodemrisicocategorie A {verwaarloosbaar bodemrisico) . 

Alle activiteiten, die in het bodemrisicodocument zijn aangemerkt als activiteiten met een 
verwaarloosbaar bodemrisico, zijn logischerwijs niet meegenomen in dit plan van aanpak. 

Tijdens het opstellen van dit overzicht van maatregelen is gebleken dat enkele bestaande maatregelen 

en procedures niet zijn meegenomen in het bodemrisicodocument. Dit omdat informatie daarover ten 

tijde van het opstellen van het bodemrisicodocument niet beschikbaar was. De betreffende 

maatregelen en procedures zijn in dit plan van aanpak alsnog beschreven. Het in beschouwing nemen 
van de maatregelen en procedures kan er toe leiden dat er alsnog sprake is van een verwaarloosbaar 

bodemrisico. 

Voorgestelde maatregelen activiteiten met bodemrisicocategorie B en C 

Hieronder is per activiteit met een verhoogd of hoog bodemrisico (bodemrisicocategorie B en C 

weergegeven op welke wijze NGT voornemens is te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico 

(bodemrisicocategorie A). De indeling, die daarbij voor deze activiteiten is aangehouden komt overeen 

met de indeling van paragraaf 5.3 en bijlage 1 van het bodemrisicodocument (documentnummer 

3312004, revisie A d.d. 2 juli 2003). 

Opgemerkt dient te worden dat het uitgangspunt voor dit overzicht van maatregelen, evenals bij het 

bodemrisicodocument, de reeds aanwezige voorzieningen, maatregelen en procedures is geweest. 

Onderstaande voorzieningen, maatregelen en procedures, die NGT voornemens is te nemen/op te 

stellen. zijn dan additioneel en vormen samen met de reeds aanwezige voorzieningen, maatregelen en 

procedures het geheel, dat leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 
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16.4.2 Maatregelen per activiteit met bodem risicocategorie B en C 

1 Vloeistofvanger 

Ontvangst "pig" putpomp (#1225) 

NGT is voornemens een vloeistofdichte voorziening met PBV-1/VV verklaring3 aan te brengen bij deze 

pomp. 

3 Hete olie systeem 

Losplaats olie expansie tank (#1310") 

Onder deze tank zal NGT een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-1/VV verklaring1 realiseren. 

5 Condensaatsectie 
Opslag vat olie 

Dit vat dat tijdens de terreininspectie in janu.:1ri 2003 aanwezig was, is tijdens de 'normale' 

bedrijfsvoering niet aanwezig. Gezien het feit dat het vat momenteel niet aanwezig is, is er geen 

noodzaak om voorzieningen aan te brengen, maatregelen te treffen of procedures te treffen voor deze 

activiteit. Ondanks dat overweegt NGT om de betreffende vloer, de vloer van de condensaatsectie, 

toch te laten keuren en voorzien van een PBV-VVV verklaring 1• Uitgangspunt hierbij is dat NGT er van 

uit gaat dat de vloer reeds v loeistofdicht is. 

Opslag bedrijfsafval 
De vloer waarop de opslag van bedrijfsafval wordt opgesteld zal worden voorzien van een PBV-VW 

verklaring 1 • 

7 Fakkel 

H.D.en L.O. separators (#1109 en #1115) 
Deze separators zijn atmosferische procesvaten, die overlopen naar een ander systeem, waardoor het 

niet mogelijk is dat bij de separators grote hoeveelheden mogelijk bodemverontreinigende stoffen naar 

buiten treden. De vaten worden één keer per zes jaar inwendig gekeurd (PED). 

Daarnaast heeft NGT procedures in werking, waardoor medewerkers een eantel keren per dag een 

inspectie ronde over het terrein lopen, waarbij in de instructies is opgenomen dat specifiek wordt 

gekeken naar eventuele lekkages. 

NGT gaat er van uit dat door de hierboven genoemde maatregelen en procedures, de kans op 

uittreding van mogelijk bodemverontreinigde stoffen dusdanig is beperkt dat het aanbrengen van een 

vloeistofkerende voorziening i.p.v. het momenteel aanwezige grind geen toegevoegde waarde zal 

hebben. Daarmee zal de kans op bodemverontreiniging niet worden beperkt. 

NGT ziet gezien het bovenstaande geen aanleiding om aanvullende voori:ieningen of maatregelen te 

treffen voor deze activiteit. 

8 Condensaat- en afvalwateropslag 

Condensaattanks (#1301 A-D) en afvalwatertanks (#1305 A,BJ 

De opstelling van deze tanks is enigszins verschillend. 

Bij type 1 is de tank opgesteld op een asfaltlaag, die rust op een betonnen ring. Tussen de onderzijde 

Vloeistofdichte opvangvoon:ieningen met PBV-\/\11/ ver1danng dienen binnen een door een deskundig inspecteur vastgesteld 

keuringstermijn Ie worden geïnspecteerd en her1<11urd conform CUR-PBV-aanbeveling 44. 

In het bodemrisieooocument won:!t gesproken over losplaals oHe expansietmk #1307. Dit dient echter lari< #1310 te zijn. 
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van de betonnen ring en de asfaltlaag bevindt zich een zandlaag en onder deze zandlaag is een folie 
aangebracht. Buiten de betonnen ring bevindt z:ich de tankput. Onder de tankput is eveneens folie 

aangebracht. In de betonnen ring bevinden zich op enkele plaatsen doorvoeren naar de tankput. 

De asfaltlaag, die is aangelegd met het doel vloeistofdicht te zijn, zorgt er voor dat bij lekkage van de 

bodemplaat van de tank (de zwakste plek van verticale tanks) de uittredende stoffen naar de tankput 

worden geleid. Indien de uittredende stoffen toch door de asfaltlaag heen dringen, zal de lekkage 
alsnog kunnen worden gedetecteerd in de lankput. Bij lekkage van de bodemplaat zullen de stoffen 

dan door het asfalt in de zandlaag, die zich tussen het folie en asfalt bevindt, terecht komen. Vanuit 

deze zandlaag zullen, bij een bepaalde mate van verzadiging van deze laag, de stoffen via de 

doorvoeren in de betonnen ring terecht komen in de tankput. Medewerkers lopen meerdere malen per 

dag inspectierondes over het terrein en controleren daarbij ook de tankputten op aanwezigheid van 

potentieel bodemverontreinigende stoffen. Door dit gehele systeem van maatregelen en procedures is 
een vorm van lekdetectie ontstaan. 

Bij type 2 is eveneens sprake van een asfaltlaag, een betonnen ring, zandlaag en tankput conform type 

1. Bij dit type tanks bevindt zich echter onder de zandlaag, betonnen ring en tankput in zijn geheel een 

drainage systeem en daaronder de folielaag. Het drainage systeem is aangesloten op putten, die zich 
in de tankput bevinden. 

De asfaltlaag, die is aangelegd met het doel vloeistofdicht te zijn, zorgt er ook bij dit type tanks voor dat 

bij lekkage van de bodemplaat van de tank (de zwakste plek van verticale tanks) de uittredende stoffen 

naar de tankput worden geleid. Indien de uittredende stoffen toch door de asfaltlaag heen dringen, zal 

de lekkage alsnog kunnen worden gedetecteerd in de tankput. De uittredende stoffen komen hierbij 

dan weer in de zandlaag terecht en van daar uit komt het via het drainage systeem in de putten in de 

tankput terecht komen. Medewerkers zullen tijdens hun inspectieronden over het terrein eventuele 

lekkages dus weer kunnen opmerken in de tankput. Hierbij is eveneens door dit systeem van 
maatregelen en procedures een vorm van lekdetectie ontstaan. 

NGT gaat er van uit dat de maatregelen en procedures, die momenteel aanwezig zijn, kunnen worden 

gezien als lekdetectie en ziet daarom geen aanleiding om aanvullende maatregelen te treffen. 

lncinerator make-up pomp (#1226 A-C) 
De incinerator make-up pomp zal worden voorzien van een lekt>ak. Pompinspecties zullen 

plaatsvinden in de vorm van inspectie rondes, die medewerkers meerdere malen per dag lopen. 

Hiervoor is een procedure in werking. 

9 Brandwaterpompgebouw 
Opslag gevaarlijke stoffen 
De gevaarlijke stoffen, die zich in de opslagruimte in het brandwaterpompgebouw bevinden, zijn 
inmiddels of zullen worden opgesteld bov,en vloeistofdichte lekbakken. 

Losplaats dieselolie opslagtank 

De dieselolie opslagtanks zijn voorzien van een peilglas. Er vindt bepaling van het vulgewicht plaats, 

alvorens de exact benodigde hoeveelheid dieselolie wordt besteld. Bij het verladen van de dieselolie uit 

de tankwagen in de tank is te allen tijde de transporteur aanwezig. Deze transporteur houdt het niveau 

in de tank nauwkeurig in de gaten en kan ingrijpen op het moment dat de tank mogelijk wordt overvutd. 

Daarnaast is de tankauto voorzien van diverse beveiligingen, die overvullen tegen gean. 

NGT is van mening dat al deze beveiligingen gezamenlijk minimaal kunnen worden gezien als dut>bele 

onafhankelijke overvulbeveiliging, waardoor een verwaarloosbaar bodemrisico reeds is bereikt. 
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12 Nabij compressorgebouw 

Smeerolievoorraadtanks (#1311 1 #1312}1 

Doordat zich smeerolie in deze tanks bevindt en gezien het materiaal waarvan deze tank is gemaakt, is 

het zeer onwaarschijnlijk dal van binnenuit corrosie in de tank zal optreden. De tank wordt aan de 

buitenkant goed onderhouden en door middel van inspectieronden van medewerkers zal lekkage snel 

worden ontdekt. Voor deze inspectierondes zijn procedures opgesteld. 

Daarnaast is NGT voornemens eens per vijf jaar een tankinspectie uit te voeren , waarbij de tank ook 

aan de onderkant zal worden geïnspecteerd. 

NGT gaat er van uit dat met deze maatregelen het niet nodig is om een vloeistofdichte 

opvangvoorziening met PBV-WV verklaring te hebben. 

Condensaatpomp (# 1217) 

NGT is voornemens deze pomp te voorzien van vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-VW 

verklaring 1 • 

Afgewerkte olie pomp 

Deze pomp zal worden opgesteld in een vloeistofdichte lekbak. 

Losplaats(en) smeerolievoorraadtanks 

De smeerolievoorraadtanks zijn voorzien van een peilglas. Er vindt bepaling van het vulgewicht plaats, 

alvorens de exact benodigde hoeveelheid smeerolie wordt besteld. Verlading vindt plaats vanuit vaten 

van 200 liter dan wel vanuit een tankwagen. 
De verlading vanuit vaten van 200 liter vindt plaats door een medewerker, die bij deze overlaad

werkzaamheden het peilglas nauwkeurig in de gaten houdt en de verlading zal stoppen, indien de tank 

dreigt te worden overvuld. Bovendien hebben de tanks een overloop naar het forced drain systeem. 

Bij het verladen van de smeerolie uit de tankwagen in de tank is te allen tijde de transporteur 

aanwezig. Deze transporteur houdt het niveau in de tank nauwkeurig in de gaten en kan ingrijpen op 

het moment dat de tank mogelijk wordt overvuld. Daarnaast bevinden zich diverse beveiligingen op de 

tankwagen, zoals compartimentering van de tank, die overvullen tegen gaan dan wel voorkomen. 

Gezien bovenstaande maatregelen kan gesteld worden dat zowel bij de verlading vanuit vaten als bij 

verlading vanuit een tankwagen sprake is van dubbele onafhankelijke overvulbeveiliging, waarmee een 

verwaarloosbaar bodemrisico is bereikt. 

Losplaats afgewerkte olietank (#1317) 

Vanuit de afgewerkte olietank wordt de afgewerkte olie overgepompt naar een mobiele tank, die groter 
is dan de afgewerkte olietank. Overvullen van de mobiele tank is hierdoor niet mogelijk. 

Bij het vullen is continu een medewerker van NGT aanwezig, die het vullen kan stoppen, indien er 
lekkage dreigt op te treden. 

De afgewerkte olietank is opgesteld in een vloeistofdichte opvangbak. welke een afvoer heeft naar het 
forced drain systeem, en de afgewerkte olie pomp zal worden opgesteld in een vloeistofdichte lekbak. 

Gezien bovenstaande reeds aanwezige• maatregelen acht NGT het zeer onwaarschijnlijk dat bij de 

verlading afgewerkte olie naar buiten treedt. Daarnaast vindt verlading van afgewerkte olie slechts af 

Vloeistofdichte opva119voorzieninsen met P8V-VW verklam g dienen binnen een door een deskundig Inspecteur vastgesteld 

keuringstermijn te worden geïnspecteerd en herteU'd conform CUR.PBV-aanbeveling 44. 
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en toe plaats. 
NGT ziet daarom geen :::ianleiding a:::invullende maatregelen te treffen. 

13 Oliewaterscheider 

Putten (#1402 A,B) 

De putten zullen worden voorzien van een PBV-VW verklaring 1 , 

Pompen (#1207 A,B / tJ.1208 A,B) 

Deze pompen zullen worden voorzien van een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-VW 

verklaring 1 . 

Pompen (#1224 A,B) en pompputten (o.a. #1219 B-G) 

Onderzocht zal worden of de pompputten (waarin de pompen staan opgesteld) kunnen worden 

gekeurd conform CUR-PBV aanbeveling 44. Indien dit het mogelijk is zullen deze pompputten worden 

voorzien van een PBV-VW verklaring. Indien keuring niet mogelijk blijkt zal NGT hierover in overleg 

treden met het bevoegd gezag. 

14 Werkplaats en magazijn 

Opslag van o.a. verven en wasbenzine 

De in het magazijn aanwezige verven en wasbenzine zullen worden opgesteld boven een lekbak. 

Opslag van wegenzour 

De opslag van wegenzout vindt plaats in zakken van 25 kg en op pallets, die direct op de vloer staan 

opgesteld. De opslag vindt plaats ineen opslagloods, die in ieder geval voorzien van een 

vloelstofkerende voorziening. Daarnaast zijn met grote regelmaat medewerkers aanwezig in de 

opslagloods, die eventuele scheuren in de zakken kunnen opmerken en eventueel buiten de 

emballage getreden zout terstond kunnen opruimen. 

Wij gaan er van uit dat de NRB wegenzolLlt ziet als potentieel bodemverontreinigend, omdat het daarbij 

vrijwel altijd gaat om los gestort wegenzout. Daar is hier geen sprake van. Het is dus de vraag of 

wegenzout verpakt in zakken van 25 kg nog wel gezien dient te worden als potentieel 

bodemverontreinigend. 

Gezien de wijze van opslag, zoals deze hierboven staal omschreven, is het niet waarschijnlijk, dan wel 

niet mogelijk dat er bodemverontreiniging optreedt door de opslag van wegenzout bij NGT. NGT is dan 

ook. de argumentatie in bovenstaande alinea in mede in ogenschouw nemend, niet voornemens 

aanvullende voorzieningen dan wel maatregelen te treffen. 

15 Overige 
Open drain systeem en forced drain systeem (rioleringssysteem) 

NGT onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor inspectie van deze leidingsystemen. Indien mocht 

blijken dat inspectie niet mogelijk is, zal NGT hierover met het bevoegd gezag in contact treden en zal 

gezocht worden naar een andere oplossing. 

Vloeistofaichte opvangvoorzieningen me, PBV-VW verklarir,;i aienen binnen een ooor een oeskundig Inspec1eur vastgestela 

keuringstermijn te worden geïnspecteerd en nerkeurl'.I confonn CUR-PBV-aanbeveling 44. 
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16 Roodeschool 

O/ielwaterscheider (condensaat skimmer, (#S-001) 

De olie/waterscheider zal worden voorzien van een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-WV 

verklaring 1 . 

NGT zal streven dit binnen 18 maanden na indienen van de aanvraag de aan te leggen voorzieningen, 

de te nemen maatregelen en de op te stellen procedures gereed hebben, zodat zij aan 

bodemrisicocategorie A voldoet. 

Vloeislofdichte opvangvoorzieningen met PSV-VW verklaring dienen binnen een do or een deskundig inspecteur vastgesteld 

keunngstoonip te worden geïnspecteerd en herkeurd conform CUR-PBV-aanbeveling 44. 
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17 Veiligheid 

17 .1 Algemeen 

17.2 

17.3 

17.3.1 

De locatie Emmapolder is een essentiële schakel in de gasvoorziening voor Nederland. En daarmee 

ook de locatie te Roodeschool. Om deze reden is, naast het voorzien in de nodige reserve apparatuur 

voor de processen, de beveiliging en veiligheid van de installaties een belangrijk onderdeel. De 

verantwoording voor het totale beveiliging- en veiligheidsbeleid berust bij de directeur van NGT. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veiligheidsfilosofie, en voor de locaties 

Emmapolder en Roodeschool de technische veiligheidsvoorzieningen. Vervolgens wordt ingegaan op 

de organisatorische aspecten die voor de gehele inrichting gelden. 

Veiligheidsfilosofie 

De gasbehandelingsinstallatie is 'fail-safe'' ontworpen. Dit betekent dat bij een storing, zoals het 
wegvallen van perslucht. elektriciteit of het stuursignaal van de procesbesturing, de apparatuur een 

veilige stand inneemt. Zo sluiten of openen bijvoorbeeld automatische kleppen in een veilige stand 

(afhankelijk van de situatie is dat dicht of open) en stoppen bijvoorbeeld de pompen. 

De algemene noodvoorzieningen, zowel de organisatorische als de technische, zijn erop gericht de 

ernst en de gevolgen van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken. De getroffen voorzieningen 

en/of maatregelen ter voorkoming van explosie- en/of brandgevaar berusten op de grondgedachte om 

bij interne- of externe gevaren, de veiligheid van het personeel en het behoud van de installaties 

(zoveel mogelij k) te waarborgen en tevens hinder voor de omgeving en verontreiniging van het milieu 

tot een minimum te beperken. 

Technische voorzieningen Emmapolder 

Procesbeheersing 

Procescontrole en -beveiligingen 
De besturingsapparatuur en instrumentele beveiligingen van alle installaties binnen de Inrichting zijn 

ontworpen voor bediening vanaf de installaties en/of vanuit de controlekamer. De apparatuur verschaft 

dusdanige informatie dat bediening en eventueel ingrijpen in de procesvoering door het bedienende 

personeel, lokaal en/of vanuit de controlekamer, altijd mogelijk is. 

De "normale" procescontrole van de installaties geschiedt vanuit de controlekamer in het hoofd

gebouw. Vanuit deze controlekamer kunnen de installatieonderdelen van de gas- en condensaat

behandelingsinstallatie goed worden overzien. 

De procesregelingen zorgen ervoor dat de processen binnen bepaalde instellingen verlopen, waarbij 

een juiste werking van de procesinstallaties gewaarborgd blijft. Wanneer (een deel van) het proces 

buiten vastgestelde regelgrenzen gaat verlopen, treedt het alarmsysteem in werking. Dit systeem heeft 

tot doel het bedienend personeel te attenderen op een procesgrootheid die zich buiten de 

regelgrenzen bevindt. In de controlekamer wordt zowel een akoestisch als een visueel alarm gegeven, 

op de plant z.elf na een tijdvertraging van 10 seconden een akoestisch alarm. Het bedienende 
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personeel dient bij een alarm actie te ondernemen om het proces binnen de regelgrenzen terug te 

brengen. 

Daarnaast zijn per processectie specifieke maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. Dit 

zijn: 

altijd functionerende veiligheden (zoals (veer)veiligheidskleppen). beschermkappen bij roterende 

elementen, overstort leidingen op tanks etc. 

automatische, niet {automatisch} beïnvloedbare, besturingsacties, zoals het stoppen van een 

pomp bij een laag vloeistofniveau 

ingebouwde blokkeringen in de procesbesturing, bijvoorbeeld bij vullen eerst een minimum 

vloeistofniveau dan het starten van pompen 

Noodvoorz:ieningen 

Emergency Shut Down (ESD) 

Naast de normale regel-, controle- en alarmeringsystemen is er de beschikking over een apart nood

systeem waarmee de hele installatie in één keer kan worden stilgelegd. Het stoppen en in een veilige 

toestand brengen van het proces geschiedt door middel van het in werking stellen van het Emergency 

Shui Down systeem (ESD). Dit systeem wordt geactiveerd door het uittrekken van een knop op eén 

van de ESD stations die verspreid over de plant aanwezig Zijn. 

Door het activeren van het ESD-systeem zal de gehele installatie worden ingeblokt en veilig uit bedrijf 

gaan. Hierdoor wordt de gehele installatie in een veilige toestand gebracht. Het ESD-systeem wordt 

gevoed door een onafhankelijke 110 V voeding die voldoende capaciteit heeft voor de vereiste 

ESD-acties. Er zijn ook automatische detectiesystemen aangebracht (drukveiligheden. gasdetectie. 

branddetectie etc,). Deze systemen geven een alarm en stoppen of sluiten de installatie geheel of 

gedeeltelijk. 

Elektriciteit 

Bij uitval van de elektriciteit voorzien decentrale noodstroomvoorzieningen de meest essentiële 

apparatuur van stroom, zodat bijvoorbeeld de noodverlichting één uur zal branden en het 

besturingssysteem gedurende tenminste een uur functioneel blijft. Hierdoor kunnen de laatste 

besturingscommando's worden gegeven om alle processen in een zo veilig mogelijke toestand te 

brengen. 

Onder normale condities wordt de elektriciteit geleverd via de transformatoren die worden gevoed 

vanuit het openbare distributienet. In geval van stroomuitval beschikt NGT over twee noodstroom

voorzieningen die altijd in de standby mode verkeren. 

De noodstroomgenerator start automatisch binnen circa 30 seconden na uitval van de elektriciteits

voorziening via de transformatoren (uitval netspanning). Dit betekent dat na het starten van de 

noodgenerator belangrijke installaties na de "sequentia! restart" weer normaal zullen functioneren. Het 

zorgt ervoor dat een aantal elektromotoren automatisch wordt opgestart. Het betreffen voornamelijk die 

van: 
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persluchtcompressor 
jacket water booster pomp en koeler ventilator 

smeerolie koelwater ventilator 

hete olie pomp 

jockey pomp (deze houdt het brandbluswater systeem op ±4 bar). 
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Wanneer de generator na een halve minuut niet automatisch start, kan de startcyclus handmatig 

worden overgenomen. Vervolgens wordt wederom het "sequentia! restart system" geactiveerd. 

De noodstroomgeneralor heeft een vermogen van 650 kW bij 400 Volt en kan in principe de gehele 

elektriciteitsvoorziening van de plant overnemen. De voorraad dieselolie voor de noodgenerator is 

geplaatst naast het gebouw en bestaat uit een stalen tank met een inhoud van circa 35 m3
• De 

opslagtank is geplaatst in een vloeistofkerende tankbak die ten minste de inhoud van de opslagtank 

kan bevatten. 
De generator wordt wekelijks getest gedurende 2 à 3 uur. 

Voor de systemen die geen onderbreking van de elektriciteitsvoorziening kunnen verdragen is een 

Uninterruptable Power Supply system (UPS) aanwezig. Dit systeem treedt onmiddellijk in werking 

wanneer de netvoeding uitvalt en voordat de noodstroomgenerator aanslaat. Het UPS systeem kan 

gedurende een vaste beperkte tijd (een uur) alle belangrijk geachte laagspanning- en gelijkstroom
systemen van spanning voorzien, zoals het ESD-systeem, brand- en gasdetectoren. meet- en controle

apparatuur, alarmsystemen en intercom. Dit biedt de operators de mogelijkheid om, indien dit 

noodtakelijk wordt geacht, het proces in een veilige toestand te brengen. Gelijktijdig met het 
Inschakelen van de UPS krijgt de diesel noodstroomgenerator een automatische impuls om te starten. 

Wanneer de noodstroomgenerator in werking treedt of de netspanning weer terugkeert, worden alle 

systemen automatisch weer overgezet van UPS naar netspanning. Het UPS systeem keert dan 

automatisch terug in de standby mode. De UPS is geplaatst in een aparte ruimte in het gebouw waarin 
ooi< de noodgenerator is ondergebracht. De accu's van de UPS zijn in een aparte geventileerde 

accuruimte geplaatst. De vloer van deze accuruimte is bestand tegen zuur van de accu's. 

Noodverlichting 

NGT heeft de beschikking over een systeem dat automatisch de terreinverlichting ontsteekt en dooft. 

Dit systeem werkt onder normale omstandigheden op de voeding vanaf het openbare elektriciteitsnet. 

Een aantal armaturen van de plantverlichting is voorzien van accubatterijen. Deze accuvoeding is per 

lamp aangebracht en bezit voldoende energie om dat deel van de plantverlichting gedurende een uur 
te laten functioneren. In geval van stroomuitval nemen deze automatisch de stroomvoorziening over. 

Op relevante en verder daarvoor in aanmerl<ing komende plaatsen is in gebouwen nood- en 

oriëntatieverlichting aangebracht (transparanten). Het doel hiervan is bij uitval van elektriciteit 

voldoende licht en oriëntatie te hebben om veilig (nood)uitgangen en trappen te kunnen bereiken. 



C 

I -

-
-

C 

-

0 

C 

ei 

C 

,::n 

. 

..., 
.. :,) 

·""' 

30919/3312001 

~\ 
revisie F 

{Rij i december 2004 

i:-~ pagina 70 van 83 
· ""ooapGt' 

Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Uithuizen en Roodeschool 

17.3.2 Brandpreventie en -bestrijding/beheersing 

Detectie en alarmering 

De locatie is voorzien van een systeem voor de detectie van gas, rook en brand. Dit systeem genereert 

een alarm. 
Het alarm is een signaal gegeven door diverse geluidsbronnen verspreid over de locatie in en buiten 

de gebouwen. Dit alarm wordt ondersteund door diverse oranje zwaailichten. Het alarm kan ook 

manueel worden geactiveerd door: 

een drukknop op het brand- en gasdetectiepaneel in de controlekamer 
het uittrekken van één van de brandmeldknoppen op de plant, waardoor op het paneel in de 

controlekamer zichtbaar is waar de brand is gemeld 

het indrukken van één van de handmelders in het compressorgebouw 

de in de gebouwen aanwezige handmelders in te drukken 

de dienstdoende A-operator ini de controle kamer middels telefoon of portofoon te 

waarschuwen. 

Het automatische brandalarm geschiedt door middel van: 
brandmelders in het generatorgebouw (inclusief de UPS en het MCC), in het compressor

gebouw, in de controlekamer, in de transformatorruimte en in de computerruimte van het 

hoofdgebouw 

flame-detectören in het compressorgebouw 
intra-rood-detectoren in de installatie bij: 

o condensaattanks 

o gas behandeling 

o condensaatbehandeling. 

De gasdetectors geven een alarm in het compressorgebouw en op het controlepaneel in de 

controlekamer bij 20%-LEL (Lower Explosion Limit). Bij 40%-LEL stoppen de compressoren en wordt 

de propaantoevoer afgesloten. Ook worden de installaties van het compressorgebouw spanningsvrij 

gemaal<l Het gasalarm kan manueel worden geactiveerd door melding via de aanwezige telefoons of 

via de portofoon aan de dienstdoende A-operator in de controle kamer. Het automatische alarm 

geschiedt door: 
gasmelders in het compressorgebouw, waarvan een deel in het keldergedeelte 

gasdetectie in de off-gas compressorruimte 

gasdetectie in de calorimeterruimte en de transmitterruimte van het meetgebouw 

gasdetectie rondom en boven de gasbehandelingsinstallatie (open pad detectie). 

Door de elektrische installatie daar waar nodig explosieveilig uit te voeren, wordt ervoor gezorgd dat 

vertraagde ontsteking (op afstand) wordt voorkomen. 

Aarding en bliksembeveiliging 

Alle stalen onderdelen van de installaties zijn geaard conform NEN 1014. De locatie is voorzien van 

bliksembeveiliging. 

Calamiteitencentrum 

In geval van een calamiteit fu1ngeert de controlekamer als calamiteitencentrum. De controlekamer 

bevindt zich op een afstand van circa 25 m van de gasdrooginstallaties en op circa 40 m afstand van 

het glycol- en het hete oliesysteem. De controlekamer beschikt over een luchtbehandelinginstallatie, 

een natuurlijke ventilatie en een rookdetectiesysteem. Het gebouw, waarin de controlekamer is 
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ondergebracht, is van een standaard betonnen/gemetselde constructie met ramen voorzien van 
draadglas aan de zijden van de procesinstallaties. Het gebouw op zich is niet explosiebestendig 

uitgevoerd. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen. 

Indien de controlekamer niet meer in gebruik kan zijn, wordt de portiersloge als calamiteitencentrum 

gebruikt aangezien deze een aparte telefoonlijn naar buiten heeft. Mogelijke afwegingen om het 

calamiteitencentrum te verplaatsen zijn: 

instortingsgevaar als gevolg van explosie of brand 
beschadiging van communicatie apparatuur. 

De beslissing om de controlekamer te verlaten, nadat de installatie in een veilige toestand is gebracht, 

wordt genomen door de Plantmanager of indien deze niet aanwezig is, door de Operations Supervisor 
(OS) of de Office- and Administration Supervisor (OAS). Buiten de dagdienst is de dienstdoende 

A-operator bevoegd voor het nemen van een dergelijke beslissing. 

Brandbestrijdingsvoorzieningen 

In de opslagtanks voor condensaat, afvalwater en in de olie/waterscheider van het condensaatsysteem 

zijn permanent schuirninstallaties aangebracht die zijn aangesloten op het bluswaternet. In geval van 

een calamiteit kan daardoor direct schuim in deze tanks worden gebracht. Alle sprinklers zijn 

aangesloten op de ondergrondse bluswaterringleiding van 8" die verdeeld is in secties en op 

strategische plaatsen voorzien van hydranten en waterkanonnen (stationaire straalpijpen). 
De (bluswater-)ringleiding wordt via een jockeypomp op een constante druk van circa 3 bar gehouden 

vanuit de bluswateropslagtank (inhoud 1.000 m3
) . Het vullen van deze opslagtank staat in paragraaf 

8.3.1 beschreven. Bij het in werking treden van een sprinkler of bij waterafname van één van de 

hydranten zullen automatisch en naar behoefte één of twee bluswaterpompen (capaciteit 570 m3/uur 

ieder), aangedreven door dieselmotoren starten en het systeem op een druk van circa 7 bar brengen. 

Naast de bluswateropslagtank is een bluswatervijver met een minimale inhoud van 3.000 rn3 

beschikbaar. De bluswatervijver bestaat uit een bak van folie die op rondom liggende dijken is 

aangebracht. De bluswatervijver wordt via een met de hand in te schakelen elektrische pomp gevuld 

en op peil gehouden met water vanuit de ringsloot die om het terrein ligt. Indien deze hoeveelheid niet 
toereikend is, bestaat er nog de mogelijkheid bij vloed vanuit de Waddenzee (zout) water naar de 

blusvijver te pompen. 

De bluswaterringleiding kan gevoed worden door de 6" aansluiting bij de beide toegangshekken. Met 

behulp van een dompelpompeenheid van de overheidsbrandweer kan zo water van buiten het terrein 

worden aangevoerd. 

Bij een aantal hydranten zijn brandweermateriaalkarretjes geplaatst die elk zijn uitgerust met een 
tussenmenger met insteekpijp, een straalpijp (regelbaar). 2 x 20 liter AFFF ("light water"), twee 

brandslangen en twee koppelingsleutels. Daarnaast zijn verdeeld over het terrein op strategische 

plaatsen brandweermateriaalkasten geplaatst. In iedere brandweermateriaalkast zijn een 

brandweerbijl, vier brandslangen. twee straalpijpen (regelbaar) en twee koppelingsleutels aanwezig. 

In de gebouwen en verder op strategische plaatsen verdeelt over de locatie zijn draagbare of 

verrijdbare blusapparaten geplaatst (type 6, 9 of 12 kg BC poeder of gelijkwaardig). De rijdende 

eenheden bevatten 50 kg BC poeder met kooldioxide als blaasmiddel en verder voorzien van 15 meter 
slang met spuitstuk. 

Ten benoeve van de bluswaterpompeni is een dieselvoorraad aanwezig van circa 1 .900 liter in een 

bovengrondse tank naast het bluswatergebouw. De tank is geplaatst in een betonnen tankbak van 
voldoende inhoud. 
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17.3.3 

De fornuizen van het hete oliesysteem zijn elk voorzien van een automatische COrblussysteem. 

In bijlage 13 (veiligheidsplattegrond) is een overzichtsplattegrond opgenomen van alle brandblus

middelen en -systemen. 

Bluswater afvoersysteem 

NGT heeft voor het bestrijden van brand de beschikking over een aantal blusmiddelen, die water 

gebruiken. Er is geen gescheiden systeem aangelegd voor bluswateropvang en het is de verwachting 

dat het vrijkomende bluswater niet of slechts minimaal verontreinigd zal zijn. In principe wordt 

bluswater opgevangen in de bestaande systemen voor vloeistofopvang, zoals opvangputten bij 

opslagtanks, lekplaten en drain-systemen bij installaties en het regenwatersysteem. 

Bovendien zal bij een gasbrand niet worden geblust, maar wordt alleen bluswater gebruikt voor koeling 

van aangestra.alde installaties. De kans op verontreiniging van het bluswater wordt in die situatie kleirn 

geacht. Bluswater wordt daarom afgevoerd via de open afvoersystemen, langs dezelfde weg als 

hemelwater. Deze bezitten echter onvoldoende capaciteit om grote hoeveelheden bluswater te 

verwerken, wat kan leiden tot blank staan van het terrein. 

Bij een tekort aan opvangcapaciteit in de afvalwateropslagtanks, kan het bluswater worden afgevoerd 
naar één van de condensaatopslagtanks, voor tijdelijke opslag. Nadat de mate van een eventuele 

vervuiling is vastgesteld kan worden besloten het bluswater alsnog te lozen op het omringende 

oppervlaktewater (via de hoekbakken) of het te verwerken in de incinerator. 

Ongewenste situaties 

Binnen de locatie Emmapolder kunnen ongewenste situaties optreden, waarbij vloeistoffen en gassen 

vrijkomen. Vrijkomende vloeistoffen worden opgevangen op de betonnen platen onder de installaties. 

Indien er een grote lekkage van vloeistof boven de betonnen platen optreedt, kan de opslagcapaciteit 

in de afvalwateropslagtanks niet voldoende zijn. In die situatie zal dan één van de condensaat

opslagtanks worden gebruikt. Dit kan ook worden gedaan bij de afvoer van grote hoeveelheden (licht) 

verontreinigd regenwater (dreigende verontreiniging van een sloot of tijdens en na een wolkbreuk) .. 

Verder kan het vrijkomen van met name condensaat uit de installaties worden beperkt, door de toevoer 

(tijdelijk) vanuit de slug catcher af te sluiten. Hierdoor wordt de lekkage in ieder geval beperkt. De 

opgevangen vloeistof wordt vervolgens gedoseerd verwerkt in de installatie. Grote vloeistoflekkages 

kunnen zich voordoen bij de condensaatopslagtanks en afvalwateropslagtanks. De 

condensaatopslagtanks en afvalwateropslagtanks zijn ieder geplaatst in tankputten met een 

opvangcapaciteit die minimaal voldoende is voor het opvangen van de volledige inhoud van één 

opslagtank (circa 1.800 m3 resp. 150 m3
). 

Glycol en thermische olie zullen een plas vormen onder of bij de betreffende installatieonderdelen en 

worden afgevoerd via het open afvoersysteem naar de afvalwateropslagtanks. De opslagtanks voor 

glycol, dieselolie en thermische olie zijn geplaatst in of boven lekbalkken van voldoende grootte. 

Propaan zal bij lekkage meteen verdampen aan de lucht, waardoor kans bestaat op de vorming van 

een explosief damp/luchtmengsel die mogelijk tot ontsteking kan worden gebracht. De 

propaanopslagtank is niet in een put of boven een bak geplaatst in verband met de mogelijkheid van 
explosiegevaar. 
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17.4 

17.4.1 

17.4.2 

De (gas)leidingen van de overige installaties bevatten slechts een kleine hoeveelheid vloeistof en/of 

gas. Mede gelet op het feit dat de installatieonderdelen kunnen worden ingeblokt door diverse acties 

van detectoren en operators. zal de hoeveelheid gelekte v loeistof en/of gas relatief beperkt zijn. 

In het hoofdstuk over luchtverontreiniging (11 ), onderdeel lekvertiezen, is nader ingegaan op gas

lekkages. 

Technische voorzieningen Roodeschool 

Proces beheersing 

Controle en beveiligingen 
De gehele condensaatverlading is geautomatiseerd. De tankwagons zijn tegen overvullen (meer dan 

95%) beveiligd. Als de druk in een verlaadslang hoger wordt dan circa 2,5 bar of het niveau in een 

tankwagon is meer dan 95% dan sluiten de afsluiters bij de betreffende laadslang automatisch. Elke 

tankwagon is voorzien van een ontluchtingsventiel voor het aflaten van de tijdens het verladen 

verdrongen dampen (via de dampafvoerslang naar het dampverwerklngssysteem of emissie naar de 

atmosfeer}. 

De dampverwerking is ook volledig geautomatiseerd. 

Noodvoorzieningen 

Noodstop 

De verlading kan worden stilgelegd door een noodstop bij ieder verlaadpunt te bedienen. Daarnaast is 

in het controlegebouw een noodstop aanwezig. 

In het gebouw met de gasmotor en de containers met de gashouders bevinden zich een brand- en 

gasdetectiesysteem die na detectie de blokafsluiters sluiten waarmee het damp- en eardgassysteem 
volledig worden lngeblokt. Daarnaast Is een noodstop aanwezig. 

Elektriciteit 

Bij uitval van de elektriciteit afkomstig van hel plaatselijke net, valt het controlepaneel uit waarmee een 

noodstop wordt geïnitieerd. 

Brandpreventie en - bestrijding/beheersing 

Detectie en alarmering 

Voor het voorkomen van brand treden de noodvoorzieningen op het dampverwerkingsysteem in 

werking. De condensaatver1ading betreft een bemande operatie zodat het vrijkomen van condensaat 
door de operator wordt opgemerkt. 

Aarding en b liksembeveiliging 

Alle stalen onderdelen van de installaties, de transportleiding en de rails zijn geaard confonn 
NEN 1014. De locatie is voorzien van bliksembeveiliging. 

Brandbestrijdingsvoorzieningen 

In de gebouwen en verder op strategische plaatsen verdeelt over de locatie zijn draagbare of 

verrijdbare blusapparaten geplaatst (type 6, 9 of 12 kg BC poeder of gelijkwaardig). De rijdende 
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17.4.3 

eenheden bevatten 50 kg BC poeder met kooldioxide als blaasmiddel en verder voorzien van 15 meter 

slang met spuitstuk. 

Ongewenste situaties 

Tijdens het verladen is het mogelijk dat een situatie optreedt die niet gewenst is (besturingsfout of 
-falen). Te denken is aan de volgende situaties. 

1. Ontsporing 

2. 

3. 

4. 

- In een "normale" situatie zal er door de robuuste constructie van de tankwagons geen direct 

gevaar zijn voor lekkage. 

- Acties worden genomen door de verantwoordelijke (momenteel Railion) om de ontsporing op 

te laten heffen. 

- Een melding wordt door de NIGT beheerder van Roodeschool gedaan aan de leiding van 

Em nnapolder. 

Vloeistoflekkage 

- Mocht tijdens het beladen een lekkage ontstaan, door wat voor oorzaak dan ook, dan wordt 

onmiddellijk het verladen bij die tankwagon gestopt door het bedienen van de nodige 

schakelaars en het sluiten van de nodige afsluiters. Van deze lekkage wordt melding gedaan 
aan de leiding van Emmapolder. 

- Is de lekkage ernstig of laat het zich ernstig aanzien naar het oordeel van de beheerder dan 

zal de noodstopknop worden bediend. Hierdoor sluiten alle laadafsluiters en wordt de 

verlading volledig afgebroken. Ook de hoofdafsluiter gaat dicht. 

- Door de oplopende druk in de transportleiding stopt automatisch de verladingpomp op 

Emmapolder. 

- De bodemafsluiter in de tankwagon(s) word(t)(en) direct handmatig gesloten. 

- De oorzaak van de lek.kage wordt opgespoord en verholpen. 

- De nodige maatregelen worden genomen om gemorst condensaat op te rui men. 
Brand bij vloeistoflekkage 

- Als door wat voor oorzaak tijdens de verlading brand optreedt en geconstateerd wordt, wordt 

onmiddellijk de verladiing met de noodstopknop beëindigd. 

- De brandweer van de gemeente Eemsmond wordt via het alarmnummer 1 t2 gealarmeerd. 

- Door de oplopende druk in de transportleiding stopt automatisch de verladingpomp op 

Emmapolder. 

- Indien nog mogelijk worden de bodemafsluiters van alle tankwagons direct handmatig 

gesloten, worden alle toegangen in het hekwerk geopend en wordt de elektriciteits

voorziening van de locatie afgesloten. 

- De bedrijfsleiding van Emmapolder wordt telefonisch ingelicht. 

- In afwachting van de komst van de gemeentelijke brandweer, worden pogingen gedaan de 

brand te bestrijden met de aanwezige poederblussers. 

Combinatie van voorgaande 

- Afhankelijk van de situatie worden bovenstaande maatregelen uitgevoerd, waarbij een teveel 

aan maatregelen prevaleert. 
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17.5 

17.5.1 

17.5.2 

Tijdens de dampverwerking is het mogelijk dat een situatie optreedt die niet gewenst is (besturingsfout 

of-falen). Te denl<en Is aan de volgende situaties. 

1. Damplekkage 

2. 

- Mocht in het gebouw met de gasmotor een lekkage ontstaan, door wat voor oorzaak dan 

ook, dan wordt dit door de gasdetectie geconstateerd. De gasdetectie activeer1 onmiddellijk 

het beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de dampverwerk.ingsinstallatie naar een veilige 

situatie wordt gebracht. 
Brand 

Als door wat voor oorzaak brand in het gebouw met de gasmotor optreedt, wordt dit door de 

branddetectie geconstateerd. De branddetectie activeert onmiddellijk het 

beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de dampverwerkingsinstallatie naar een veilige 
situatie wordt gebracht. 

Elke niet normale situatie wordt in een logboek vastgelegd en door de bedrijfsleiding naar 

belanghebbenden gerapporteerd. 

Organisatorische veiligheidsaspecten 

Organisatorische veiligheidsaspecten gelden voor zowel de locatie Emmapolder als de locatie 

Roodeschool. 

Reguliere werkzaamheden 

De procesoperators controleren met regelmaat cle installatieonderdelen en lopen daarvoor diverse 

ronden. Hierbij worden diverse procesgegevens (conform een vastgestelde lijst) genoteerd. Tijdens 

deze ronden wordt in ieder geval gekeken naar mogelijke lekkages, procesafwijkingen, enz. 

Daarnaast bestaan de reguliere werkzaamheden uit het werken volgens procedures en werkinstructies 

met beschrijvingen van acties in nader aangeduide situaties, zoals monstername, opruimen, 

schoonmaken, starten, stoppen, noodlstop, rioolbeheer. anaten water tankbakken etc. Zie ook 

paragraaf 6.2. 

Instructies en documenten 

Huisregels 

Naast algemene huisregels geldt er een open vuur- en rookverbod op de gehele inrichting met 

uitzondering van de plaatsen waar het expliciet is toegestaan .. 

Werkinstructies 
Voor beide locaties zijn bedieningsprocedures voor de operators beschil<baar. 

Explosieveiligheidsdocument Emmapolder 

Voor de locatie Emmapolder is de ATEX-richtlijn geïmplementeerd. Dit betekent dat een 

explosieveiligheidsdocument is opgesteld . Een onderdeel hiervan is de gevarenzone-indeling met 

betrekking tot gasontploffingsgevaar volgens NPR 7910. Uit de indeling volgt dat de 

gasbehandelingsinstallatie is ingedeeld in zone 2. 
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17.5.3 Inspecties en keuringen 

Detectiesystemen 

De gas., rook- en branddetectiesystemen worden twee maal per jaar door een externe deskundige 

geïnspecteerd. 

Brandbestrijdingsvoorzieningen 

Bluswaterpompen worden 1x per maand getest. De brandstoftanks worden dan op peil gehouden. 

Tenminste 1x per kwartaal worden beide bluswaterpompen volledig beproefd om er zeker van te zijn 

dat zij in operationele staat verkeren en de vereiste hoeveelheid water kunnen leveren. 

Alle hydranten en straalpijpen worden elke maand gecontroleerd op het gangbaar zijn van de 

afsluiters. Speciale aandacht wordt aan dit materiaal gegeven tijdens en na een (strenge) vorstperiode. 

Bluswaterslangen worden jaarlijks getest en maandelijks geïnspecteerd op mogelijke verwering ten 

gevolge van de opslag, De brandweermateriaal karretjes worden maandelijks geïnspecteerd om te 

verzekeren dat alle brandweerbenodigdheden aanwezig zijn en In bruikbare staat verkeren. 

Eén maal per jaar wordt al het brandweermateriaal (incl. sprinklers) gekeurd in samenwerking met een 
externe deskundige. 

In het weekend wordt door de beveiligingsbeambten van een erkend beveiligingsbedrijf tijdens hun 

ronden over het terrein onder meer gecontroleerd of alle blussers, brandweermaterialen, EHBO

middelen etc. op de juiste plaats hangen en of de toegang tot nooduitgangen bereikbaar is. Dit is 

opgenomen in de instructiemap van het erkende beveiligingsbedrijf evenals de instructies voor hoe de 

beveiligingsbeambten moeten handelen in geval van een calamiteit. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en EHBO-voorzieningen 

De veil igheidscoördinator controleert de persoonlijke beschermingsmiddelen, de EHBO-voorzieningen, 

waarbij de frequentie kan variëren van 1 x per maand en kwartaal tot 1 x per jaar. 

Installaties 

De periodieke controle en inspectie van installaties is bij NGT gericht op een optimale instandhouding 
van de installaties zodat de ontwerpcondities worden gehandhaafd, de veiligheid en ongestoorde 

productievoortgang gewaarborgd zijn en de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. Het accent 

van controle en inspectie ligt op preventief onderhoud. 

Controle en inspectie van verbrandingsinstallaties (stookinstallaties) vindt plaats naar behoefte doch 

minstens eenmaal per jaar. 

Voor de gehele installatie geldt dat alle daarvoor in aanmerking komende installaties en leidingen zijn 

gekeurd en periodiek worden gecontroleerd conform de regels uit het PED, de huidige richtlijn 
drukapparatuur (het voormalige keur onder Stoomwezen). 

Een daarvoor gecertificeerd bedrijf keurt periodiek (1x per 6 jaar) alle toestellen onder druk die volgens 

de milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer dan wel het PED door hen dienen te 

worden gekeurd. Dit geldt voor alle vaten met uitzondering van de zogenaamde dampvaten (druk en 

temperatuur maatgevend), waarvoor een keuringsinterval van 4 jaar geldt. Bij deze toestellen is het 

ontwerp al goedgekeurd en wordt toezicht gehouden op de vervaardiging, de opstelling, de beveiliging 

en het gebruik. Alle toestellen die aan de voorwaarden voldoen hebben een BOB (Bewijs van 

Onderzoek en Beproeving) of een BVT (Bewijs Van Toezicht). De inspecties worden door NGT 

begeleid, voorbereid en met de inspecteur besproken. 
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17.5.4 

17.5.5 

Van iedere inspectie wordt een rapport opgesteld, waarin eventueel te nemen maatregelen staan 
vermeld. Deze rapporten worden dan besproken met de verantwoordelijke personen, waarna actie 

wordt ondernomen. De rapporten worden vervolgens opgeslagen in het betreffende archief. 

In Roodeschool worden keuringen en inspecties uitgevoerd aan de laadslangen, de niveausystemen 

op de tankwagons, de kathodische bescherming van de condensaattransportleiding en de 
calamiteitentank. De keuring van de slangen (die eigendom zijn van NGT) vindt jaarlijks plaats conform 

NPR 5560 of NEN 5661. 

De elektrische installaties. op zowel Emmapolder als Roodeschool. die vallen onder NEN EN 50110 

(voormalige NEN 3140) worden door een extern gecertificeerd bedrijf gecontroleerd, waarbij een 

cydus van 5 jaar wordt gehanteerd . De aarding wordt samen met de bliksembeveiliging jaarlijks 

geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf die ook de registratie onderhoudt. Dit bedrijf controleert 
eveneens de kathodische bescherming van de transportleiding en de calamiteitentank. 

De meeste inspecties en het meeste onderhoud worden verricht door het onderhoudspersoneel van 

NGT. De basis voor de frequentie van inspectie is de ervaring van het onderhoudspersoneel. 

voorschrift van leverancier en de vergunningverlener. 

Onderhoud 

Storingen worden zoveel mogelijk door het eigen onderhoudspersoneel verholpen, indien nodig in 
nauwe samenwerking met de leveranciers. Daarnaast beschikt NGT ovar een aantal servicecontracten 

van leveranciers (ten behoeve van bijvoorbeeld de fornuizen en brand- en gasdetectie apparatuur) 

waarin essentiële metingen zijn opgenomen. 

Met regelmaat worden onderdelen door het onderhoudspersoneel gedemonteerd voor inspectie op 

basis van informatie aangeleverd door de leveranciers. Het onderhoudspersoneel heeft een goede 

kennis van de apparaten aangezien zij betrokken zijn/worden bij het ontwerp en de bouw van de 

installatieonderdelen. 

Iedere discipline heeft een systeem van onderhoudsregistratie, waardoor de staat van onderhoud van 

de gehele installatie voor de bedrijfsleiding zichtbaar is. De benodigde documentatie van alle 

installaties is centraal beschikbaar, zodat de onderhoudswerkzaamheden goed uitgevoerd kunnen 
worden. Nieuwe apparatuur wordt door middel van een instructie door de leverancier geïntroduceerd 

en indien nodig worden onderhoudswerkzaamheden en/of inspecties met of zelfs door de leverancier 
uitgevoerd, echter altijd in samenwerking met de onderhoudsmonteurs van NGT. 

Werkvergunningen 

Ter voorbereiding en uitvoering van bepaalde werkzaamheden heeft NGT het 
werkvergunning0nsysteem opgesteld. Het weri<v0rgunningensysteem is opgezet ter bescherming van 

personeel en apparatuur. Voor alle werkzaamheden, door anderen dan het procespersoneel 

uitgevoerd, is een werkvergunning vereist. 

Op de werkvergunning is aangegeven welke activiteit wordt uitgevoerd, welke voorbereidingen ten 

behoeve van het veiligstellen moeten worden genomen. Daarnaast worden de mogelijke gevaren 

geïdentificeerd om aanvullende maatregelen dan wel voorzieningen te eisen. Deze combinatie van 
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veilig opleveren en voorschrijven van maatregelen/voorzieningen is bedoeld om veilig en milieubewust 

de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. 

Een werkvergunning mag voor niet meer dan één ruimte worden afgegeven en is alleen geldig voor de 

plaats en tijd zoals is ingevuld op de vergunning. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende werk

vergunningen. 

1. Koudwerkvergunning (blauw). Een koudwerkvergunning wordt uitgegeven voor werkzaamheden 

waarbij geen hitte, open vuur, vonken of de mogelijkheid hiertoe vrijkomt. 

2. Heetwerkvergunning {rood). Een heetwerkvergunning is nodig voor het uitvoeren van 

brandgevaarlijk werk. Ook het gebruik van niet-explosieveilig materiaal valt onder deze 

vergunning. Het aantal heetwerkvergunningen wordt tot een minimum beperkt. Dit houdt onder 

meer in dat laswerk alleen is toegestaan als er geen andere oplossing mogelijk is. Het kan 

noodzakelijk zijn dat tevens een brandwacht hierbij aanwezig is. Speciale aandacht moet 

worden gegeven aan het nemen van een gastest voor en tijdens het werk. 

3. Vergunning voor het betreden van besloten ruimten. Voor het betreden van besloten ruimten 

zoals vaten, tanks, riolen en putten is een aparte vergunning vereist. Alle aanwijzingen, zoals 

vermeld op he1 formulier, dienen te worden opgevolgd voordat de werkzaamheden worden 

begonnen. Voor de uit te voeren werkzaamheden dient daarnaast een afzonderlijke heet- of 

koudwerkvergunning aanwezig te zijn. 

Een werkvergunning wordt verstrekt door de dienstdoende A-operator nadat hij hierover overleg heeft 

gevoerd met de veiligheidscoördinator in verband met te treffen maatregelen. Zij dienen volledig op de 

hoogte te zijn van de inhoud van het werk alvorens de vergunning wordt uitgeschreven, waarbij de 

A-operator de eindverantwoordelijkheid draagt. 

Bij een alarm vervallen alle vergunningen en wordt het werk onmiddellijk neergelegd en machines 

uitgeschakeld. 

Werkzaamheden die niet onder een werkvergunning vallen, zijn: 

normale bediening van de procesinstallatie (operationele werkzaamheden} 

alle werkzaamheden in het magazijn of in de werkplaats 

alle werkzaamheden in het kantoorgebouw 

bezoekers op de plant: alvorens de plant op te gaan, dient men zich te melden in de 

controlekamer bij de dienstdoende A-operator. 

BHV-opleiding 

NGT bezit een getrainde BHV-organisatie. Training van de BHV-ploeg vindt elke drie maanden plaats 

door middel van het geven van een (proef}alarm, het waarschuwen van de overheidsbrandweer, het 

activeren van het communicatiesysteem en het gebruik van handblusapparaten, detectieapparatuur en 

brandslangen. Jaarlijks wordt een (grote) brandweeroefening gehouden. De organisatie van het 
controlecentrum en de uitvoering van het gehele brand- en gasbestrijdingsplan wordt hierbij geoefend. 

Van deze oefening wordt een verslag gemaakt, aan de hand waarvan eventueel geconstateerde 

tekortkomingen zullen worden opgeheven. 

Ontruimingsoefeningen zijn een onderdeel van de brandweeroefening. NGT-personeel dient zich bij 

ontruiming te verzamelen in de gang bij de controlekamer, personeel van derden in de portiersloge. 

Eén en ander is omschreven in het bedrijfsnoodplan, waarvan de inhoudsopgave als bijlage 14 is 

toegevoegd. 
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17.5.7 

Een aantal mensen bij NGT zijn in het bezit van een persluchtcertificaat. Eén maal per jaar vindt 

hiervoor een externe training plaats. Daarnaast zijn een aantal werknemers van NGT en alle 

beveiligingsbeambten in het bezit van een EHBO-diploma. Ook hiervoor vindt regelmatig herscholing 

en training plaats. Daar waar dit van toepassing is, vindt {her-) certificering plaats. 

Veiligheidsstudies 

Voor het geheel van alle installaties is onder meer een arbeidsveiligheidsrapport opgesteld waarin alle 

relevante arbeidsveiligheidsaspecten zijn vermeld. Tot 1 januari 2003 is het Besluit Risico's Zware 

Ongevallen 1999 (BRZO'99) op de locatie Emmapolder van toepassing (lichte categorie) geweest. In 

dit kader is de afgelopen jaren een Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO) samengesteld en zijn 

organisatorische aspecten op het gebied van veiligheid tegen het licht gehouden. Dit is onder andere 

gebeurd door het uitvoeren van veiligheidsstudies voor de locaties Emmapolder en te Roodeschool. 

Deze geven een beeld geven van de gevaren en de risico's die hun activiteiten met zich meebrengen. 

Het betreft de volgende studies. 

HAZID-studie, ofwel een Hazard ldentification studie. Het doel hiervan is het op een objectieve 

en systematische wijze identificeren en evalueren van potentiële gevaren vanuit het proces. de 

bedrijfsactiviteiten en de omgeving en het komen met aanbevelingen. Uit de uitgevoerde studie 

zijn geen significante voorstellen die betrekking hebben op de procesinstallaties gekomen. 

HAZOP-studie. ofwel een Hazard Operational studie. Het doel hiervan is het op een objectieve 

en systematisch wijze identificeren en evalueren van potentiële gevaren vanuit het proces en 

het op basis hiervan komen rnet aanbevelingen. Uit de uitgevoerde studie zijn geen significante 

voorstellen die betrekking hebben op de procesinstallaties gekomen. 

HRA, ofwel een Health Risk Assessment, met als doel het identificeren en evalueren van de 

gevaren voor de gezondheid die voortkomen uit de procesvoering en de gerelateerde overige 

activiteiten. De HRA geeft aan dat er geen onacceptabele gevaren voor personeel van NGT 

optreden. 

Brandweerrapport. In dit rapport wordt getoetst in hoeverre de brandweervoorzieningen op de 

inrichting van NGT toereikend zijn. Het geeft inzicht in geloofwaardige (brand)scenario's met de 

voor de bestrijding daarvan benodigde bestrijdingsmiddelen. Uit het brandweerrapport blijkt, dat 

in aansluiting op dit rapport eein traject gevolgd moet worden, waarbij in overleg met de 

gemeentelijke brandweer voor enkele scenario's wordt bekeken of mogelijke effecten zijn te 

beperken dan wel hoe deze te bestrijden zijn. 

FEHA-studie, ofwel een Fire and Explosion Hazard Assessment. Hiermee wordt geanalyseerd 

welke van alle gevaarlijke gebeurtenissen een groot ongeluk kunnen veroorzaken en waarbij 

brand of een explosie kan optreden. Het geeft inzicht in effecten van die gevaarlijke 

gebeurtenissen die kunnen optreden binnen de inrichting van NGT, waarbij gekeken wordt naar 

de mogelijke escalatie richting constructies en installaties, verwonding van personeel en de 

mogelijkheid van vluchten. Jn aansluiting op dit rapport wordt een traject gevolgd om mogelijke 

en bepaalde effecten te beperken dan wel te bestrijden. 

ESSA, ofwel een Emergency Survivability System Assessment. Het doel hiervan is aantonen 

dat de bestaande noodsystemen op de installaties ernstige incidenten weerstaan en, indien 

noodzakelijk voor de plantbesturing, adequaat (bl ijven) functioneren. Uit deze studie blijkt, dat 

de beschikbare noodsystemen zullen blijven functioneren door hun robuuste uitvoering, hun 

locatie, de "fail safe"-ui lvoering en de aanwezigheid van redundantie en verschillende 

onderdelen. 

interne ORA. ofwel een Quantitative Risk Analysis voor de interne veiligheid. In deze analyse 

wordt het risico van overlijden van medewerkers door de beschouwde risicovolle activiteiten 
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binnen de inrichting van NGT bepaald. De conclusie uit de QRA is, dat het risico voor eigen 
personeel valt hinnen het acceptabele niveau. 

externe QRA, ofwel een Quantitative Risk Analysis voor externe veiligheid. In deze analyse 

wordt het risico bepaald op overlijden van mensen uit de omgeving bij een onbeschermde 
blootstelling gedurende het gehele jaar. De conclusie uit de QRA voor 

gasbehandelingsinstallatie te Uithuizen is, dat het risico voor de omgeving binnen de huidige 

normen valt. Voor Roodeschool zijn nieuwe plaatsgebonden risico-contouren berekend. Het 
plaatsgebonden 10'6-contour loopt hierbij over een enkele woning. In bijlage 15 zijn de diverse 

risicocontouren opgenomen. Tevens geeft de QRA als resultaat het aandeel van ieder scenario 

op het plaatsgebonden risico. Op grond van deze gegevens zal NGT bekijken op welke wijze 

het plaatsgebonden risico gereduceerd kan worden zodat zij op termijn kan voldoen aan de 

eisen die in het Besluit Externe Veiligheid Inricht ingen worden gesteld. 
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lichthinder die ontstaat bij het verbranden van gas via één van de fakkels; gezien de grote 

afstand tot woningbouw zal dit niet leiden tot hinder 

trillingen; deze zijn naar de omgeving niet hinderlijk. 

NGT bevindt zich dicht bij de Waddenzee. Door het Ministerie van VROM is in overleg met de 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen voor de Waddenzee het besluit genomen dat dit 

gebied moet voldoen aan de hoogste ecologische doelstellingen. Dit betekent dat de bestaande 

natuurlijke toestand het belangrijkste referentiekader is voor de toekomst (standstill beginsel}. Indien 

de bestaande toestand beter is dan de huidige (vastgestelde) streefwaarden, voor welke milieu

compartiment (water, lucht, geluid, bodem, licht etc.) dan ook, is opvulling niet toegestaan. Lagere 

natuurlijke achtergrondwaarden prevaleren en zijn gericht op duurzame bescherming van de 

Waddenzee {natuur en landschap). Hierbij wordt door de overheid verwezen naar: 

Structuurschema Groene Ruimte (basis bescherming huidige toestand} 

Planologische Kern Beslissing Waddenzee (geen negatieve invloed door de industrie) 

Natuurbeschermingswet (natuurmonument) 

Provinciale milieuverordening (natuurbeschermingsgebied) 

Trilaterale Waddenzeesamenwerking Denemarken, Duitsland en Nederland 

EU Vogel- en Habitat richtlijn (wilde flora, fauna en natuurlijke habitat -land- of waterzones met 

bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als 
halfnatuurlijk kunnen zijn- beschermen) 

diverse internationale samenwerkingsverbanden (verwerkt in genoemde richtlijnen). 

NGT is in dit kader van menig dat zij door hun bestaande activiteiten nabij de Waddenzee de 
wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied niet aantasten en voldoen aan het gestelde in 

genoemde documenten en voor zover op NGT van toepassing. 

19 Bestrijdingsmiddelen 

Er worden geen chemische middelen voor onkruidbestrijding anders dan incidenteel met daarvoor 

toegelaten middelen die als "milieuvriendelijk" bekend staan. 

Indien noodzakelijk wordt geacht zal een gerichte actie voor ongedierte (bijvoorbeeld muskusratten, 

muizen} bestrijding plaatsvinden door een ter zake kundig bedrijf. 
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20 Ongewone voorvallen 

20.1 

Onder ongewone voorvallen wordt verstaan die situaties die tijdens regulier bedrijf niet voorkomen (zie 

hoofdstuk 6). Dit houdt in dat het de situaties zijn die zouden kunnen leiden tot een calamiteit (en in het 

kader van deze aanvraag met een extra milieubelasting tot gevolg) en die als zodanig genoemd 

worden in diverse veiligheidsstudies. Hierbi kan worden gedacht aan plotselinge lekkages van gas of 

condensaat. 

Ongevallen 

Melding van een bedrijfsongeval of bijna ongeval, werkonderbreking, vrijkomen gevaarlijke stoffen 

evenals een gebeurtenis met grote materiële schade geschiedt door middel van een "registratie 
formulier bedrijfsongeval". Dit formulier moet worden ingevuld door de directe chef, bij voorkeur samen 

met de getroffene. Een afschrift van het registratieformulier wordt zo spoedig mogelijk naar de directie 

en de veiligheidskundige te Zoetermeer gestuurd. 

20.2 Milieuverontreinigingen 

Geconstateerde milieuverontreinigingen worden gemeld via een formulier "rapportage milieuveront

reinigingen·. Hierin wordt vermeld door wie een dergelijke verontreiniging is geconstateerd. de mate 

van verontreiniging, de datum, tijd en plaats, de weersomstandigheden en een globale omschrijving 

van de situatie en de verontreiniging. Zonodig wordt door de operators een monster van de 

verontreiniging genomen en voor analyse aan het laboratorium verstuurd. Afhankelijk van de situatie 

en de resultaten treft de bedrijfsleiding dan de noodzakelijke maatregelen. Afwijkingen worden volgens 

voorgeschreven gemeld aan de bevoegde instanties. Deze worden ook geïnformeerd over de 
afhandeling van het incident. 

21 Nadere gegevens 

Niet aanwezig . 

22 Toekomstige ontwikkelingen 

Het reinigen van condensaat is een onderwerp dat in onderzoek is. Het doel van dit onderzoek Is het 

verbeteren van de kwaliteit van het condensaat. De verwachting is, dat de duur van dit oriderzoek nog 

minimaal 2 tot 3 jaar in beslag neemt. Op de langere termijn wordt mogelijk op Emmapolder een 
filtratiesysteem hiervoor gei"nstalleerd . 
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23 Bijlagen 

bijlage 1 

bij lage 2 

bij lage 3 

bij lage 4 

bij lage 5 

bij lage 6 

bijlage 7 

bijlage 8 

bij lage 9 

bij lage 10 

bij lage 11 

bijlage 12 

bijlage 13 

bijlage 14 

bijlage 15 

Situatietekening 

Plattegrond locaties 

Samenstelling gas en condensaat 

Processchema installaties 

Tekeningen waterafvoersystemen 

Samenstelling belangrijkste hulpstoffen 

Lijst met coördinaten emissiepunten naar atmosfeer 

Akoestisch onderzoek naar gasbehandelingsinstallatie 
Noordgastransport Emmapolder (rapport 3317001) 

Akoestisch onderzoek of rapport Roodeschool (rapport 3317002) 

Historie uitgevoerde bodemonderzoeken 

Meetrapport kathodische bescherming Roodeschool 

Bodemrisicodocument (rapport 3312004) 

Veiligheidsplattegronden 

Inhoudsopgave bedrijfsnoodplan 

Risico contouren huidige situatie 

van 



Waterschap NooRDERZIJLVEST 

1. 

2. 

3. 

Het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 

Datum $tempel ontvangst: 

9700 AA GRONINGEN 

Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

Algemeen 

Naam bedrijf: 
Adres: 
Postcode en plaats: 

Contactpersoon: 
Functie: 
Telefoonnummer: 

Ingevolge artikel 1, lid 2 

Noordgastransport B.V. 
Emmaweg648 
9981 VC Uithuizen 

Aard van het bedrijf: Aardgasbehandeling en transport 

S8I-<:ode: 6030 (vervoer via pijpleidingen) 

Locatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd: 
Adres: Stationsweg t.o. nr. 1 
Postcode en plaats: 9983 ST Roodeschool 
Kadastrale aanduiding: gemeente Uithuizermeeden, sectie D, nummers 3556(1ocatie Roodeschool), 
3558 en 3569 gedeeltelijk (emplacement) 
Postadres: Emmaweg 646, 9981 VC Uithuizen 

Bij calamiteiten waarschuwen: 0595 447 000 Controlekamer Noordgastransport 
Telefoonnummer buiten kantoortijden: 0595 447 000 Idem 

(situatietekening toevoegen met daarop aangegeven de ligging van het bedrijf, nabijgelegen 
watergangen en omgeving) 

De aanvraag heeft betrekking op een lozing op: 
a. Oppervlaktewater 

Wat is de naam van de watergang waar het bedrijf op loost? 
b. Riolering 

In welke straat is de riolering gelegen waarop het bedrijf loost? 
c. Is er een ontheffing op grond van de Keur nodig? 
d. Is er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd? 
e. Voor welke periode wordt de vergunning aangevraagd? 

Wat is de vervuilingswaarde van het te lozen afvalwater uitgedrukt in inwoner
equivalenten (i.e.) op basis van CZV-waarden en N-Kjehldahlgehaltes? 

N.V.T. 

Tilweg en Stationsstraat 
NEEN 
NEEN 

Onbepaalde tijd 

Onbekend. 
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Verontreinigende stoffen 

4. Welke stoffen worden of kunnen worden geloosd en in welke concentraties? 
(gewenst is de chemische benaming) 

Verontreinigende Hoeveelheid per Concentratie tma/ll 
stof etmaal Gemiddeld Maximaal 
1 . aardgascondensaat * ~ n.v.t. n.v.t. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

• De lozing bestaat uit hemelwater, dat in geval van een ongewenste gebeurtenis met genoemde stof verontreinigd kan zijn. 

Afvalwater 

5. Welke soorten afvalwater worden geloosd? 
Hoe wordt het geloosde water verkregen? (aankruisen) 

Leiding- Hemel- Bronwater Hoeveel wordt er per 
water water Oppervlaktewater tijdseenheid geloosd? • 

• Hemelwater 0 • 0 1226 ml/jaar en 15 ml/jaar• 

• Huishoudelijk afvalwater 0 • 0 26 ml/jaar 

0 Proces afvalwater 0 0 0 

0 Koelwater 0 0 0 

0 Stoomketelspul 0 0 0 

0 Regeneratiewater van ionenwisselaars 0 0 0 

0 Laboratorium afvalwater 0 0 0 

0 Spoelwater van ontijzeringsfilters 0 0 0 

0 ...................................................... 0 0 0 

0 ...................................................... 0 0 0 

Totaal 1267 m3 /jaar 

• Geef een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt gemeten, vastgesteld en geregistreerd. Geef hierbij aan op 
welke wijze de lozing wordt gerapporteerd. 

• Lozingspunt wordt alleen tijdens neerslag gebruikt, zonder meting noch registratie. De neerslag kan worden geschat op 
760 mm per jaar terwijl de oppervlakte van de grindbak :t 1613 m2 bedraagt. 
Genoemde 15 m3/jaar is de neerslag vanaf het dak van het controlegebouw; zie bij vraag 15 "dakoppervlak 20 m2

' . 

6. Wordt het ingenomen water voor gebruik behandeld? 
Zo ja, op welke wijze? 

Er wordt geen water Ingenomen voor de bedrijfsactiviteiten. 
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Producten 

7. Welke producten worden vervaardigd? Eventueel alleen groepen producten vermelden. 
Wat is de geïnstalleerde productiecapaciteit per product? 
Welk percentage hiervan wordt doorgaans benut? 

Product Maximum 
productiecapaciteit 

1. aardgascondensaat, belading - geen productie! 1120 m3 per dag 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Benutte capaciteit 

in % van maximum 

±75% 

Productie-uren per dag: 
Productiedagen per week: 

6 - 8 (beladingsactiviteiten) 
5 

Aantal lozingsuren per dag: weersafhankelijk 
(i·ndien dit afwijkt van het aantal productie-uren} 

Productieweken per jaar: 52 

Grond- en hulpstoffen 

8. Welke grond- en hulpstoffen worden gebruikt? (gewenst zijn de chemische benamingen). 
Hiermee worden ook bedoeld de gebruikte reinigingsmiddelen. 
In welke hoeveelheden? (betrokken of benutting van de maximale productiecapaciteit) 

Grond- en hulpstoffen Verbruik per tijdseenheid 

1. n.v.t. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Productieproces 

9. Op welke wijze worden de onder 7. vermelde producten vervaardigd? Gewenst zijn: 
a. een beschrijving van de productieprocessen per product, verduidelijkt door middel van 

processchema's. 

Beschrijving activiteiten locatie Roodeschool 

Het te verladen aardgascondensaal (condensaat) wordt met de ondergrondse pijpleiding van de opslagtanks in Uithuizen naar 
het condensaat verlaadstation nabij het spoorwegstation van Roodeschool gevoerd. Hel condensaat verlaadstation wordt alleen 
gebruikt voor het vullen van tankwagons. 
De verlading vindt plaats gedurende 5 dagen per weel<., tussen ±07.30 uur en 18.00 uur en duurt ongeveer 6 uren. 
Het rangeren van de tankwagons vindt meestal plaats tussen 07.00 en 08.00 uur. Tijdens het beladingproces wordt er niet 
gerangeerd en zijn ten minste twee bedieningsmensen van NGT op de locatie aanwezig. Het gehele vulproces is verder 
geautomatiseerd. 

Bijlage geeft de samenstelling van het gestabiliseerde condensaat. Dit is een momentopname, omdat de samenstelling enigszins 
kan variëren. 

b. een beschrijving van de wijze waarop - en de plaatsen waar afvalwater ontstaat. 

Op deze locatie wordt geen afvalwater geproduceerd. Neerslag, dat terechtkomt op dat deel van het terrein dat als 
opvangbak is ingericht, zal via de olie/waterafscheider afstromen naar de plaatselijke riolering. Zie ook vraag 11. 

c. gegevens over de wijze waarop de bij vraag 8. vermelde stoffen alsmede de aanwezige 
productieapparatuur worden gebruikt. 

N.v.t. 

d. gegevens over de situering van één en ander. (op tekening aangeven) 

Zie lozingstekeningen 5003 en 5003 B. 

e. een beschrijving van de wijze waarop koelwater wordt gebruikt. 

f. een beschrijving naar de aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de 
stoffen en/of preparaten waarop de aanvraag betrekking heeft met inbegrip van de 
waterbezwaarlijkheid en de benodigde saneringsinspanning. 

Aardgas-condensaat is een bijproduct uit de aardgaswinning. De samenstelling is gegeven in bijlage 2. De stof kan het best 
worden vergeleken met een mengsel van hoofdZakelijk benzine en dieselolie. De te beladen hoeveelheid per keer is afhankelijk 
van het aantal te beladen tankwagons. Meestal worden 10 tankwagons beladen, terwijl maximaal 16 tankwagens voor belading 
kunnen worden geplaatst. De inhoud per wagon (tol t-oegestane belading) is ongeveer 70 m

3
. 

Zoals eerder aangegeven, zal slechts hemelwater worden geloosd. Een geplaatste olietwaterscheider is voorzien van apparatuur, 
welke er voor zorgt, dat eventueel gemorst condensaat van hel aangeboden water wordt afgescheiden en afgevoerd naar een 
aparte tank, welke een inhoud heeft van 85, m, . E.e.a is ook omschreven bij vraag 11. 
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10. 

11. 

Opslag 

Op welke wijze en op welke plaatsen worden grornd~ en hulpstoffen alsmede halffabrikaten, 
eindproducten, afvalstoffen en eventuele andere stoffen (bijvoorbeeld minerale oliên) opgeslagen? 
N.B. de opslagplaatsen dieneni te worden aangegeven op een situatietekening. 

Opslag van Opslagplaats Verharde Oven:lekt 

bodem 

1. n.v.t. J t N J /N 

2. J / N J /N 

3. J / N J /N 

4. J/N J /N 

5. J/N J /N 

6. J/N J /N 

7. J/N J / N 

8. J/N J /N 

9. J / N J / N 

Zijn er speciale maatregelen genomen om te voorkomen dat opgeslagen materiaal in het te lozen water 
of in oppervlaktewater geraakt? 

Zoals bij vraag 10 is aangegeven, vindt op de locatie geen opslag plaats. Beladen tankwagons blijven staan totdat zij worden 
gewisseld voor lege. 
De belading van aardgas-condensaat geschiedt boven een zogenaamde grindbak, welke middels een drainage systeem is 
aangestoten op een olie/water afscheider. Deze olie/water afscheider, met zijn beveiligingen. zorgt voor afvoer van hemelwater 
naar het riool. Tevens zorgt de olie/water afscheider ervoor, dat bij een ongewenste gebeurtenis geen aardgascondensaat naar 
het riool kan afstromen. Het systeem is zo ingericht, dat de oliefase naar een calamiteitentank wordt gepompt in geval van een 
ongewenste gebeurtenis met condensaat. De capaciteit van deze tank is 85 m3

, ruim voldoende voor de opvang van de inhoud 
van één tankwagon. 

De uitvoering van de grindbak is als volgt: 
Op ±1,00 m onder het maaiveld bevindt zich van nature een niet doorlatende kleilaag. Deze fungeert als bodem voor de met 
grind gevulde bak. Met behulp van Bentoniet (t 0,40 m dik) zijn wanden opgetrokken om zijwaartse afstroming te voorkomen. 
Vervolgens zijn parallel en aan weerszijden van de spoorrails drainage strengen aangebracht, die afwateren op de olie/water 
afscheider. 
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Rioleringsstelsel 

12. Op welke wijze wordt het afvalwater verzameld en afgevoerd? .......................................................... . 

Tussen de twee sporen, waarop de te beladen tankwagons kunnen staan, is een met betontegels verhard perron. Deze 
v,erharding heeft voldoende breedte voor een goede toegang tot alle appendages (kleppen, aansluitingen etc.) die voor de 
v,erlading bereikt moeten kunnen worden en voor het vlak kunnen plaatsen van de benodigde lekbakken. 
Onder de sporen ter weerszijde van het perron is ,een grindbed aanwezig (afmetiingen: 13.5 x 119.5 = 1613 m2

), zodat de 
horizontale verspreiding van eventueel lekkende vloeistof wordt beperkt. In het grindbed zijn drainage buizen aangebracht die 
uitmonden in een verzamelleiding naar de olielwaterscheider. 
Het verladingterrein ter plaatse van de opstelsporen is met behulp van bentonietschermen en de bestaande kleilaag onder de 
locatie van de omgeving afgeschermd. DE! drainages in het grindbed binnen de bentonietschermen zijn aangesloten op een 
centrale verzamelleiding, die vervolgens uitmondt in de olie/Waterscheider. 
Op basis van de verwachte hoeveelheden regen is de olielwaterscheider ontworpen met een totale inhoud van 1,95 m

3 
mengsel 

en 1 m3 condensaat en een doorstroming van 3 liter/seconde (verblijftijd 30 minuten). In de normale situatie wordt via deze 
scheider het nagenoeg schone hemelwater geloosd op de gemeentelijke riolering (aansluiting Tilweg). 

In geval van lekkage in het grindbêd, wordt de in de oHe/waterscheider afgescheiden olie (condensaat) met een dompelpomp in 
de calamiteitentank T001 gepompt. Deze tank heeft een inhoud van 85 m3

. 

De inhoud van de calamiteitentank kan bestaan uit condensaat en verontreinigd water en wordt, indien noodzakelijk, met een 
z,uigwagen afgevoerd naar de locatie Emmapolder (olie/waterscheider vuilwatersysteem). 

Regelmatig wordt de olielwaterscheider geînspecteerd en gecontroleerd op de goede werking en hel aanwezig zijn van 
bezinking. Reiniging van de afscheider gebeurt zo vaak als dit voor de goede werking noodzakelijk is. doch in ieder geval 
eenmaal per jaar. 

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) 

13. Welke voorzieningen zijn getroffen voor de behandeling van afvalwater? 
(aankruisen in onderstaand tabel) 
Waar zijn die voorzieningen gesitueerd? (aangeven op een riolerings- of situatietekening) 

Voorziening Inhoud in m• Soort afvalwater (zie vraag S) 

0 septic-tank(s) 

0 bezinkput(ten) 

0 vetafscheider 

- olieafscheider 2.95 

0 mechanisch-fysische zuiveringsinstallatie 

0 chemisch-fysische zuiveringsinstallatie 

0 oxydatief-biologische zuiveringsinstallatie 

0 anaërobe zuiveringsinstallatie 

0 

Situering op 

tekeninanummer 

5003B 

van andere voorzieningen dan septic-tanks dient een tekening t,e worden bijgevoegd. mei daarop aangegeven de afmetingen van 
de diverse onderdelen. Van een eventueel aanwezige zuiveringsinstallatie dient tevens een beschrijving te worden gegeven. 

Afvalstoffen 

14. Welke bestemming hebben afvalstoffen (olie, vet, slib, et cetera) die vrijkomen bij het gebruik van de 
onder vraag 13. aangegeven voorzieningen? 

Een erkend verwer1\er (o.a. Fa. Wieringa Roodeschool). 
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Hemelwater 

15. Hoe groot is het verhard en eventueel ander oppervlak dat afwatert via één van de lozingspunten 
waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft? 

Type oppervlak: Grootte oppervlakte in m• Grootte oppervlakte in m 2 

niet verontreiniad verontreinlad 

Dakoppervlak .20 0 

Verhard en onverhard terrein ± 3299 0 

Grindbed (zie beschr. onder 12) 1613 0 

Totaal 4932 0 

Wordt het hemelwater afzonderlijk of gemengd met ander afvalwater geloosd? 

Hemelwater uit het grindbed wordt via een olie/waterafscheider op het riool (Tilweg) geloosd. Water van het dak wordt met het 
huishoudelijk afvalwater via een aparte aansluiting naa.r het riool (Stationsstraat) afgevoerd. Overig terrein heeft geen afvoer. 

Huishoudelijk afvalwater 

16. Hoeveel personen zijn er dagelijks in het bedrijf aanwezig? 

17. 

18. 

Kantoor 

Onderhoud 

2 
0 

Productie 

Laboratorium 

0 

0 

Als er in het bedrijf een kantine aanwezig is, hoeveel warme maaltijden worden er dan bereid? Aantal 
per etmaal: ......... N.v.t... ........ . 

Wordt er in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur? N.v.t. 

Procesafvalwater (N.v.t.) 

Hoeveel procesafvalwater wordt er geloosd? 

Per uur gemiddeld 

Per etmaal gemiddeld 
Per uur maximaal 

Per etmaal maximaal 

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten 
in ruime mate worden overschreden en wat is daarvan de oorzaak? 

Koelwater (N.v.t.) 

Hoeveel koelwater wordt er geloosd? 

Per uur gemiddeld 

Per etmaal gemiddeld 

Per uur maximaal 

Per etmaal maximaal 

Wordt het koelwater afzonderlijk of met ander water geloosd? ................ ........ ... .. ..... ............... ......... . 

Wat is de temperatuur van het te lozen water bij het lozingspunt? 

Gemiddeld - °C Maximaal _oc 

N.B. als het koelwater tezamen met ander water wordt geloosd, dient de temperatuur van de totale stroom te worden vermeld. 

Vindt hergebruik van het koelwater plaats? JA/NEEN 
Zo ja, irn welke mate en op welke wijze? 
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Worden aan het voor koeldoeleinden te gebruiken water chemicaliên toegevoegd? JA/ NEEN. 
Zo ja, welke en in welke hoeveelheden? 

Toegevoegde chemicaliên: Dosering: 
(productinformatieblad bijvoegen) 

Stoomketelspui (N.v.t.) 

19. Hoe groot is de hoeveelheid spuiwater? 

Per uur Per etmaal 

Worden aan het ketelvoedingswater chemicaliên toegevoegd? JA/ NEEN. 
Zo ja, welke en in welke hoeveelheden? 

Toegevoegde chemicaliên: Dosering: 
(oroductinformatieblad biivO@Qenl 

Regeneratiewater van ionenwisselaars (N.v.t.) 

20. Aantal aanwezige ionenwisselaars: 

Welke chemicaliën worden gebruikt voor het regenereren en in welke hoeveelheden? 

Toegevoegde chemicaliên: Dosering: 
Coroductinformatieblad biiYOeaen) 

Hoeveel regeneratiewater wordt er per wisselaar per keer geloosd en in welk tijdsbestek? 

Laboratoriumafvalwater (N.v.t.) 

21 . Welke analyses of soorten analyses worden doorgaans uitgevoerd? 

Welke andere werkzaamheden vinden er in het laboratorium plaats? 

Welke chemicaliën worden het meest gebruikt en in welke hoeveelheden? 

Worden gebruikte oplosmiddelen en andere chemicaliên alsmede resten daarvan verzameld in 
containers of op een andere wijze teruggehouden? JA/ NEEN. 
Zo ja, om welke chemicaliën gaat het? Hoe functioneert het opvangsysteem? 

Zijn er interne voorschriften aanwezig? JA/ NEEN. 
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Hoeveel laboratoriumafvatwater wordt er geloosd? 

Per uur gemiddeld ________ Per uur maximaal 

Per etmaal gemiddeld ________ Per etmaal maximaal 

Spoelwater van ontijzeringsfilters (N.v.t.) 

22. Aantal aanwezige ontijzeringsfllters? 

Wat is de spoelfrequentie per filter? 

Hoeveel spoelwater wordt er per filter per keer geloosd en in welk tijdsbestek? 

Worden vaste delen in het spoelwater teruggehouden? .. ......................... ............................... .. 

Wat is het ijzergehalte van het te ontijzeren water? 

Hoeveel water wordt ontijzerd? 

Per uur 

Per etmaal 

Overig afvalwater (N.v.t.) 

23. Vinden er in het bedrijf werkzaamheden plaats die in het voorafgaande nog niet zijn vermeld maar die 
wel van invloed zijn op de hoeveelheid te lozen afvalwater en op de samenstelling van dat water? 
JA/NEEN. 
(Het beitsen van stoomketels, het periodiek spuien van de inhoud van het koelsysteem of het schoonmaken van 
procesapparatuur, et cetera) 

Zo ja, welke en hoe vaak vinden die werkzaamheden plaats? (productinformatie bijvoegen) 

Wat zijn de gevolgen voor de hoeveelheid te lozen afvalwater en de kwaliteit hiervan? 

Worden hierbij reinigingsmiddelen gebruikt? JN NEEN. 
Zo ja, welke en hoeveel? (productinfonnatie toevoegen) 

BIM (bedrijfsintern milieuzorgsysteem) 

24. Heeft het bedrijf een BlM opgezet? NEEN. 
Indien deze vraag bevestigend is beantwoord, wilt u dan de relaties tussen BIM en de aangevraagde vergunning aangeven op 
een aparte bijlage? 

Een beschrijving van de onderzoeken die zijn of worden verricht, maatregelen of voorzieningen die zijn 
of worden getroffen teneinde het ontstaan van de onderhavige afvalstoffen te voorkomen of de te lozen 
hoeveelheid te beperken door hergebruik of het nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor 
hergebruik of nuttig toepassen. 
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Overige vragen 

25. Zijn er andere omstandigheden dan hiervoor vermeld, die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid te 
lozen afvalwater en de samenstelling daarvan? NEEN. 
2o ja, welke en hoe komt die invloed tot uiting? 
(uitval elektriciteit, instrumentenlucht en dergelijke) 

Welke maatregelen zijn getroffen om dit te voorkomen c.q. te beperken? 

26. Bestaan er plannen voor uitbreiding of wijzigingen van het bedrijf? Ja 
Zo ja, welke plannen en wat zijn de gevolgen op afvalwatergebied? 

In 2005 zal een damp opvang systeem worden gerealiseerd. Deze wijziging zal geen e>dra afvalw.iter genenaren. Een deel van 
de aan te brengen apparatuur zal bestaan uit een gasmotor. Opvang voor lekkage van smeerolie en koelmiddel zal voldoende 
groot zijn om verontreiniging naar de bodem te voortcomen. 

Wanneer zullen die plannen zijn uitgevoerd? 

2005 .................................................. . ........... . . .......... . ............. . ....................... .. ........ . 

Datum: 

Aantal bijlage(n): 

26 december 2004 

4 

Bijlagen*: {zie bijlagen Wm vergunning) 
1. Situatietekening 
2. Plattegrond 
3. Samenstelling aardgascondensaat 
5. Lozingstekening drw. no. 5003 en 5003 8 

14. Inhoudsopgave Bedrijfsnoodplan 

Handtekening: 
10.2. 

*nummering volgens bijlagen-inhoudsopgave van de Wm-vergunning aanvraag. 
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Noordgastransport B.V. 

t.a.v. de heer 10.2.e 
Emmaweg6 
9981 VC UITHUIZEN 

Datum Uw kenmerk 

~ 0 3 JUNI 2K , 
Onderwerp 

Ministerie van Economische Zaken 

Ons kenmerk 

ME/EP/UM/ 
4035857 

Bijlage(n) 

Afronding "Melding" (Wm): Condensaatverlaadstation Roodeschool 

Geachte heer 

Hierbij deel ik u mede dat de procedw-e, naar aanleiding van de op 06-04-2004 van u 

ontvangen melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer, met betrekking tot het 
Condensaatverlaadsta.tion Roodeschool is afgerond. 

Overeenkomstig artikel 6.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit rrulieubeheer 
heb ik een kennisgeving betreffende de me]ding gepubliceerd in de Staatscourant en in 

"De Ommelander Courant". 

De melding heeft van 20-04-2004 tot en met 01-06-2004 ter inzage gelegen. 

Naar aanleiding van de melding zijn door mij géén reacties ontvangen. 

1 0 . 2 . -------~---

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 6 

Hoofdkantoor 

Betuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2 500 EC 's-Grav enhage 

Telefoon 1070) 379 89 11 

Telefax (070) 347 40 8 1 

Email ezpost(Ölminez.nl 

Website ww w.minez.nl 

Doorkiesnummer Telefa>< 

(070) 0.2.e (010) 0.2.e 

Behandeld door 

0.2.e 

Verw eke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden 
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Noordgastransport B.V. 

t.a.v. de heer . .e 
Emmaweg6 

9981 VC UITTIUIZEN 

Datum Uw kenmerk 

--=-,, 0 7 APR. 2004 
Onderwerp 

Ministerie van Economische Zaken 

On5 kenme rk 

ME/EP/UM/ 
4024452 

Ontvangst/aanvaarding "Melding" (Wm): Condensaatverlaadstation Roodeschool 

BEWIJS VAN ONTVANGST/AANVAARDING 

Geachte heer 0.2.e 

Hierbij deel ik u mede dat ik uw melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer met 

betrekking tot de inrichting Condensaatverlaadstation Roodeschool op 06-04-2004 heb 

ontvangen. Ik heb deze melding ingeschreven onder nummer ME/EP/4024267. 

Aangezien de voorgenomen verandering naar mijn oordeel geen aanleiding geeft tot 
toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 en 8.25 van de Wet milieubeheer, heb ik de 
melding nanvaard. 

Een kennisgeving betre ffende de melding zal op 19-04-2004 gepubliceerd worden in de 
Staatscourant en in de Ommelander Courant . (zie bijlage). 
De stukken rollen in de periode van 20-04-2004 tot en met 01-06-2004 ter inzage liggen 
op het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond. 
Over e ventuele reacties op de melding zal ik u nader informeren. 

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: 10.2. 

0.2.e 

Bezoekadres Doorkiesnummer 

Prinses Beatrix.laan 5/7 co10) n 0.2.e 
Ho ofdkantoor 

Bezuidenhoutsew eo 30 

Postbus 201 0 l 

Telefoon (0701 379 89 1 1 Behandeld door 

Telefax 10 701 347 40 81 10.2.e 
Email ezpost@lminez.nl 

Telefax 

(070) 0.2.e 
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NOORDGASTRÁN~PORT BV 
Emmaweg 64b, 9981 VC Uithuizen 

Telefoon: 05954,! 70 00 
Fax: 0595 43 31 53 
E-mail: not.uilhuizen@noordgastransport.nl 

2 g_ 4Pfi 1 
'+ 

L. __ EPONEERDI 

O 7 APR 200i 
Uithuizen, 5 april 2004. 

Referentie: ADM/6107 

Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v.: 02.e 
Postb s zUïtr•,---
2500 EC Den Haag 

Betreft: milieumelding dampopvang systeem Roodeschool. 

Bij deze sturen wij u de Milieumelding voor het dampopvang systeem Roodeschool in 4-voud toe. 

Wij verwachten u voldoende te hebben geïnformeerd om hiermee uw instemming te verkrijgen. 

_.....,.o=~.o.d.,_ __ .....,_ 

10.2.e 
V 

~c:P 
T. 3.w 

1-JÇT 10.2. 

Bijlage(n): milieumelding formulier met bijlagen in 4-voud. 

Noordgastransport BV - Handelsregister. 's Gravenhage. nr. 27083890 
Bank: MeesPierson. Rotterdam, nr. 25.15.83.708 

• 
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Formulier Melding Wet milieubeheer 

(ex art. 8.19, lid 2, Wm) 

{versie 22-05-2003) 

Ministerie van Economische Zaken 

Indienen in 4-vovd bij: 
Ministerie van Economisehe Zaken 
t.a.v. de directeur Energieproductie 
8ezuide11houtsewe9 6, Postbus 20101 
2500 EC DenHaag 

BIJLAGE behorende bQ 

~029267 
Dit formulier dient om ervoor te zo,pen dat uw mel<ing voldoet aan elte eisen <ie de Wet milieubeheer daaraan stelt. Indien u vragen heefl. 

ven technische aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mijnen te Voorburg 

(U IOJ :J~t, 6t, 00. Indien u vragen heelt van procedurele aaro llum u contact opnemen met de directie Energieproductie van net Ministerie 

van Economische Zaken (070) 379 79 99 I 379 70 88. Als áe ruimte op het formulier te bepert<t is kan worden verwezen naar een bijlage, 

die dan ook in 4-voud moet worden ingediend. 

A. Algemene gegevens 
1 Naam aanvrager (vergunninghouder} 

Noordgastransport B.V. 

3 Conbctpersoon (procedurele aspecten} 

de heer 

4 Winningvergunning (Concessie} 

n.v.t. 

S Inrichting 

Naam 

Condensaatverlaadstation Roodeschool 

Kadastraal 

Telefoon 

10595 

Gemeente (svp ook bestuurlijke gemeente aangevan) 

U ithuizenneeden 

Bestuurlijke gemeente: Eemsmond 

Situatietekeningnr. 

Biila_ge 2 van aanvraag 

6 Vergunningen krachtens welke de inrichting in werking is 

Omschrijving 

Oprichtingsvergunning Hinde1Wet (nu Wet 
milieubeheer) (Provincie Groningen) 

Lozingsvergunning Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 
Kennisgeving Wet geluidshinder 
Melding verandering Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

2 Adres 

Emmaweg 64b 
9981 VC Uithuizen 

Telefax 

os9s no,2,êl 

Adres 

Stationsstraat t.o. nr. 1 

9983 ST Roodeschool 

Sectie 

D 

E-mail 

Nr's 

3556 (locatie 
Roodeschool), 3558 en 
3569 ged. (emplacement) 

Nummer Datum 

14.252,MC 08 augustus 1990 

91/14.092/27/5 02juli 1991 

91120.068c/40/B.12,MC 03 oktober 1991 
22 juni 1994 




