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B E S C H I K K I N G
Omgevingsvergunning

Reguliere procedure

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp van de aanvraag
Wij hebben op 20 april 2018 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Promelca B.V. (Vreugdenhil Dairy Foods), met omschrijving:
"het plaatsen van 2 tanks zuur en loog".
Deze aanvraag gaat over de locatie: Timorstraat 22 te Gorinchem.
Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-18-334705.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
- bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met
hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Besluit
Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), besloten om:
I
aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie omgevingsvergunning te verlenen voor de
volgende activiteit:
- bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);

II
aan de aanvrager voor de inrichting op de locatie(s) Timorstraat 22 te Gorinchem omgevingsvergunning te
verlenen voor de volgende activiteit:
- milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo);

III
dat de gegevens en bescheiden zoals genoemd in bijlage A onderdeel uit maken van deze vergunning;

IV
aan deze vergunning voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in de activiteitgebonden
bijlagen.

Bijlagen
Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A, "Gegevens en
bescheiden", zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
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Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor elke aangevraagde activiteit, een bijlage gemaakt
(bijlage B en volgenden). In die bijlagen hebben wij de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de
activiteitgebonden voorschriften en mededelingen opgesomd.
Al deze bijlagen en gewaarmerkte stukken zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de
Wabo. 

Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Rechtsmiddelen
Bezwaar
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van ‘Awb-
bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt 
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid 
van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een 
belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige 
voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op
de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning
Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of
gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.
In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.
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Ondertekening en verzending
DORDRECHT,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. G.G. van der Waal
manager Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 14 augustus 2018
Verzonden op: 16 augustus 2018

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Promelca B.V. (Vreugdenhil Dairy Foods)
- Adviesbureau SAM BV, 
- Rijkswaterstaat
- Burgemeester en wethouders van Gorinchem, 

Bijlagen:
Bijlage A: bijgevoegde gegevens en bescheiden;
Bijlage B: procedurele overwegingen;
Bijlage C: activiteitgebonden overwegingen met voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen bouwen;
Bijlage D: activiteitgebonden overwegingen met voorschriften milieu.
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Bijlage A 
Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
Z-18-334705.

Gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en
aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.
De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

Aanvraag 20 april 2018
- Aanvraagformulier OLO 3563605
- Notitie Wabo Loog-zuur tanks.pdf (exclusief tekeningen met de opslagtanks op locatie)

Aanvulling 12 juni 2018
- Aanvullende_gegevens_Loog-_en_zuurtanks_Wabo (exclusief tekeningen met de opslagtanks op locatie)

Aanvulling 9 juli 2018*
- Notitie Aanvullende gegevens opslagtanks 09-07-2018.pdf
- Berekening fundatieplaat met kenmerk P.2282.
- Tekening situatie, gevels en principe doorsneden met kenmerk 2282-1002.
- Tekening wapening fundatieplaat met kenmerk 2282-3001.

*Toelichting aanvrager op aanvullende en gewijzigde gegevens
Na de laatste aanvullende gegevens van 12 juni 2018 zijn de volgende wijzigingen op de opslaginstallatie 
doorgevoerd:
- Zoals al op 12 juni 2018 gemeld: De oorspronkelijke tijdelijkheid van de opslagtankinstallatie voor loog- en zuur, 
is gewijzigd in een plaatsing van de installatie voor onbepaalde tijd.
- De locatie van de opslagtankinstallatie is gewijzigd ten opzichte van de aanvullende gegevens van 12 juni 2018. 
Zie de aangepaste tekeningen in bijlage 1 en 2 van deze notitie; De eerder ingediende tekeningen (van 12 juni 
2018 en van 20 april 2018) met de opslagtanks op locatie, komen hiermee te vervallen.
- De betonplaat welke als fundering onder de opslaginstallatie wordt aangebracht, is voor wat betreft de 
afmetingen vergroot; Zie bijlagen 1, 2 en 3 in deze notitie.
- De tekening in bijlage 2 van deze notitie bevat de doorsneden en detaillering van de tanks, de
fundering/betonplaat en de leidingbrug.
- Op de locatie van de tanks is een sonderingsonderzoek uitgevoerd. Het sonderings-/funderingsrapport
is opgenomen in bijlage 3 van deze notitie. De eerder ingediende rapportage met betrekking tot de fundering 
vervalt hiermee.

Vervallen stukken/ stukken die geen onderdeel uitmaken van de aanvraag
Vervallen:
- Bijlage_5_Funderingsberekening_tanks (aanvulling 8 mei 2018).

Stukken die geen onderdeel uitmaken van de aanvraag:
- Loog-zuur tanks plaatsen Water vs 12-6-2018.pdf (aanvulling 12 juni 2018).
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Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
Z-18-334705.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN
Gegevens aanvrager
Op 20 april 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal
veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van
Promelca B.V. Deze aanvraag gaat over de volgende locatie: Timorstraat 22 te Gorinchem.

Projectomschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Voor reinigingsprocessen gebruikt het bedrijf onder meer salpeterzuur en natronloog. Deze gevaarlijke stoffen 
worden als HNO3 53% (salpeterzuur) en NaOH 25% (natronloog) in bulk aangevoerd en opgeslagen in naast 
elkaar staande tanks. Onlangs is gebleken dat de huidige opslagtanks niet volledig voldoen aan de daaraan 
gestelde eisen. Om die reden wil Promelca nieuwe tanks plaatsen die aan huidige eisen voldoen. Met de 
ingebruikname van de nieuwe tanks zullen de huidige tanks buitengebruik worden gesteld.

Vergunningplicht
De activiteiten van de inrichting worden genoemd in categorie 6.4, bijlage I van de Richtlijn 2010/75/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging). Hierdoor beschouwen wij de gehele inrichting als een inrichting waartoe een
IPPC installatie behoort.
Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden in artikel 2.1 lid 2 van het Bor aangewezen de
categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn
aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C.

Huidige Vergunningssituatie
Op 3 april 2013 hebben wij een revisievergunning (zaak 0094470 / kenmerk 2013008308) verleend.
Op 11 november 2013 hebben wij een omgevingsvergunning (zaak 00123761 / kenmerk 2013028090) verleend
voor het verplaatsen van een tank.
Op 5 februari 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de productiecapaciteit,
door het naast de bestaande fabriek realiseren van een nieuwe productiefaciliteit.
Op 30 oktober 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het aanpassen van de AWZI.
Op 10 december 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor de wijziging van een
brandcompartiment.
Op 4 februari 2015 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor de opslag en gebruik van gevaarlijke
stoffen.
Op 6 september 2016 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor een overkapping van de DAF
installatie, het plaatsen van een dubbelwandige zoutzuurtank en een dubbelwandige coagulanttank, het
gebruikmaken van 4 vaten van 25 liter met fosforzuur in een lekbak en het plaatsen van vulkasten in een lekbak,
doseerkasten in een lekbak en doseerleidingen.
Op 18 januari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van voorschrift 6.1.3.
Op 16 oktober 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de blusmiddelen in
de magazijnen van de nieuwe fabriek toren 7.
Op 30 oktober 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het ombouwen van de bestaande
overkapping.
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Op 6 november 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het maken van een dakopbouw op de
vulafdeling.
Op 19 februari 2018 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het toevoegen van een dynasand filter 
en een afroominstallatie op de bestaande AWZI. 

Bevoegd gezag
De inrichting verricht werkzaamheden en activiteiten zoals beschreven in categorie 9.3 onder a van
bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft een inrichting voor het vervaardigen van
melkpoeder, weipoeder of andere gedroogde zuivelproducten met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.500
kg per uur of meer.
De inrichting valt onder categorie 6.4.onderdeel c van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies met betrekking
tot de bewerking en verwerking van uitsluitend melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton
per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis). Het betreft hier om die reden een IPPC-installatie.
Op grond van artikel 3.3, eerste lid van het Bor zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te
verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.
Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde
komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot
bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid aanvraag
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning
moeten worden ingediend.
Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.
Wij hebben de aanvrager daarom op 2 mei 2018 en 11 juni 2018 schriftelijk per brief verzocht om de aanvraag 
aan te vullen. Op 8 mei 2018, 12 juni 2018 en 9 juli hebben wij aanvulling ontvangen. Op 12 juni 2018 hebben wij 
voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen. De beslistermijn is opgeschort geweest 
tussen 2 mei en 8 mei (5 dagen). 

Opvragen extra informatie in verband met constructieberekeningen
Wij hebben op 11 juni 2018 ook nog per mail verzocht om aanvullingen met betrekking tot de berekening van de 
fundatie. Op 26 juni 2018 hebben wij laten weten dat we de extra informatie nog niet hadden ontvangen. Op 9 juli 
2018 hebben wij deze gegevens ontvangen. 

Verlengen/ opschorten beslistermijn
Wij hebben op 7 juni 2018 de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen,
eenmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.
Wij hebben de beslistermijn 16 juli 2018 in overleg met de aanvrager opgeschort. 
Door de opschorting en het verlengen van de beslistermijn moet het besluit uiterlijk 17 augustus 2018 zijn 
genomen.

Aanvulling van de aanvraag
Op initiatief van de aanvrager hebben wij op 9 juli 2018 een wijziging op de aanvraag ontvangen. 
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Advies over de aanvraag
Op grond van artikel 6.1 van het Bor, is gemeente Gorinchem aangewezen als adviseur. Wij hebben op 23 mei 
2018, 10 en 17 juli 2018 en 1 augustus 2018 advies verzocht aan gemeente Gorinchem. De adviseur heeft geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het geven van advies.

Waterwet
De coördinatieregeling met de Waterwet is uitsluitend van toepassing op een beschikking die is voorbereid met
de uitgebreide procedure. Het betreft hier een reguliere procedure. Omdat de tanks op de kade naast het 
oppervlaktewater worden geplaatst en Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is voor de directe lozing op het 
oppervlaktewater, hebben wij op contact gehad met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft geen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid tot het geven van advies. 

Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de
Wabo. Gelet hierop hebben wij op 11 mei 2018 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven
in het (digitaal) Provinciaal blad jaargang 2018 nummer 3507 en op de websites van de gemeente Gorinchem en
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Activiteitenbesluit milieubeheer
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet
in de omgevingsvergunning worden opgenomen.
In het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPCinstallatie
van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit
het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden
opgenomen. Het opslaan van stoffen in een bovengrondse tank van stoffen van ADR klasse 8 staat in paragraaf 
4.1.3 van het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 4 is niet van toepassing op inrichting type C. Daarom zijn er 
voorschriften in de vergunning opgenomen. 
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Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
Z-18-334705

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende
verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).

Overwegingen
BOUWBESLUIT
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel
is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften. 
Daarbij adviseren wij u om het zettingsgedrag te monitoren om mogelijke scheefstand te kunnen volgen door 
periodiek op een aantal vaste punten op de fundatieplaat het niveau te registreren 

BESTEMMINGSPLAN
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende
bestemmingsplan "bedrijventerrein Avelingen - Schelluinsestraat". De aanvraag valt binnen de bestemming
bedrijventerrein-watergebonden. Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en
voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

BOUWVERORDENING
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons
oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde
voorschriften.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND
Welstandsvoorschriften zijn niet van toepassing. Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor geen
welstandsvoorschriften gelden. Het plan is niet voorgelegd aan de welstandscommissie.

CONCLUSIE
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Verplichtingen bouwen
Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben 
rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.
1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift
daarvan op het terrein aanwezig:
a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
b. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden
en ontheffingen.
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3. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of
per post aan:
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

4. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient
dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of
per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang
die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan.

5. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden
van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen.
Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.

6. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met
de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

Mededelingen bouwen
Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee 
rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.
1. Het is verstandig om, voordat u gebruikt maakt van de vergunning, te informeren of er binnen de 
bezwarentermijn tegen de vergunning bezwaren zijn ingediend.

2. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden
nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn
of worden nageleefd.

3. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact
worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.
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Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer:
Z-18-334705

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften,
vermeld voor de activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Toetsing voorwaarden Wabo
De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de
inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel
2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt
voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure,
wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt
1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet
milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.
De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de
aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er geen toename zal zijn van de milieubelasting.
Hierna volgt per relevant onderdeel een motivatie.

Afvalwater
De opslagtankinstallatie voor zuur is voorzien van een gaswassysteem. Afvalwater uit dit systeem
wordt via de bedrijfsriolering naar de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie geleid. Het afvoeren van dit afvalwater 
zorgt niet voor een toename van de milieubelasting. 

Afvalstoffen
Door de voorgenomen verandering komen geen extra afvalstoffen vrij. De voorgenomen wijzigingen leiden
conform de beschreven informatie van de aanvraag niet tot meer of andere afvalstoffen dan waarvan uitgegaan is
in vigerende vergunningen. Het wordt niet noodzakelijk geacht aanvullende voorschriften op te nemen in deze
vergunning.

Bodem
Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en 
maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties 
kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm 
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale 
bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. 
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Activiteitenbesluit
Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is, met uitzondering van artikel 
2.11, eerste lid (nulsituatieonderzoek) van toepassing op Promelca.
 
In afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen 
die betrekking hebben op:
 treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
 signaleren van bodemverontreiniging;
 eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
 middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
 middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
 maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
 de verplichting tot het bewaren van documenten.
Over deze onderwerpen mogen in deze vergunning dus geen voorschriften opgenomen genomen.

De onderdelen van de aanvraag die betrekking hebben op het aspect bodembescherming worden gezien als 
melding in het kader van het Activiteitenbesluit en zijn als zodanig door ons beoordeeld.
De tankinstallaties zijn voor de ingebruikname opgenomen in de NRB 2012-toets van Promelca. De
nieuwe tanks zijn dubbelwandig uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie en worden geplaatst op een 
vloeistof kerende verharding. De vulpunten zijn gescheiden van elkaar geplaatst boven een vloeistofdichte vloer.
De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

Beoordeling en conclusie 
Wij hebben de aanvraag beoordeeld. Uit de aanvraag blijkt, dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. 

Nulsituatieonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit 
volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een 
nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de 
afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van 
de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar 
eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden 

uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de 

lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten 
gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of 
bodemherstel nodig is.



                                                                                                             Zaakn                                            
                                                                                                       Kenm   

                                           

12

In de werkingssfeerbepaling (art. 2.8a) van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit staat over bodem dat de hele
afdeling met uitzondering van art. 2.11 lid 1 van toepassing is op inrichtingen waartoe een IPPC-installatie 
behoort.
De bodembepalingen van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit gelden voor inrichtingen waartoe een IPPC-
installatie behoort vanwege de implementatie van de artikel 22 van de Richtlijn Industriële Emissies. De 
uitzondering van art. 2.11 lid 1 van het Activiteitenbesluit is er omdat volgens dit lid een nulsituatierapport binnen 
drie maanden na oprichting van de inrichting moet worden opgestuurd. Volgens de Richtlijn Industriële Emissies 
moet dit rapport echter voor de start van de activiteiten worden ingediend. Daarom is in de Ministeriële regeling 
omgevingswet (MOR) (art. 4.3 lid 2) een bepaling opgenomen dat het rapport over de bodemkwaliteit bij de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden ingediend.

Bij onderhavige aanvraag is, in plaats van een rapport, een beschrijving gevoegd om te onderbouwen waarom 
een bodemonderzoek niet uitgevoerd zou hoeven te worden. Na bestudering van deze onderbouwing is besloten 
dat een nulsituatie bodemonderzoek alsnog uitgevoerd moet worden. Uit de aanvullingen van 9 juli 2018 blijkt dat 
de aanvrager hier mee instemt.  

Vanwege bovengenoemde tekortkomingen voldoet de bij de aanvraag gevoegde onderbouwing niet aan de 
wettelijke vereisten. Een nulsituatie bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Hier is een voorschrift voor 
opgenomen in de vergunning. 

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat 
sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. 
Hiertoe zijn geen voorschriften in de vergunning opgenomen, omdat de regels van het Activiteitenbesluit 
rechtstreeks werkend zijn. 

Geluid
De nieuwe loog- en zuurtanks staan in de onmiddellijke nabijheid van de huidige loog- en zuurtanks. Op termijn, 
na de ingebruikname van de nieuwe tanks, worden de bestaande loog- en zuurtanks buiten gebruik gesteld. De 
nieuwe doseerpompen zijn van een geluidsarm type. De oude en de nieuwe pompen zullen niet gelijktijdig actief 
zijn. Effectief zullen bestaande pompen als geluidsbron worden vervangen door de nieuwe pompen. De locatie is 
achter de fabrieken gelegen en daardoor afgeschermd van de dichtstbijzijnde gevoelige objecten.
De aanlevering van loog en zuur met tankwagens gebeurt in de nieuwe situatie op dezelfde wijze als
momenteel vergund is. Zo rijden de tankwagens nagenoeg dezelfde route als nu. Gezien het voorgaande heeft 
de verandering geen significant effect op het milieucompartiment ‘geluid’. 

Lucht/ geur
Bij het vullen van de tankinstallaties vindt via de ontluchting een verplaatsing plaats van de lucht in de
tank naar buiten de tank. Natronloog is niet vluchtig, maar bij salpeterzuur kunnen giftige
nitreuze dampen ontstaan. Voordat deze dampen naar buiten gebracht worden ze door een
gaswasser geleid waarmee de ontwijkende luchtstroom wordt ontdaan van deze dampen. Aangezien de opslag 
van natronloog en salpeterzuur geen nieuwe activiteit betreft, maar slecht de vervanging van de tanks, nemen de 
gevolgen voor het milieu niet toe. 
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(Externe) Veiligheid
Algemeen
De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen, kunnen een risico vormen voor de 
omgeving. Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van 
activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan 
de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Bedrijfsnoodplan
De opslagtankinstallaties zijn opgenomen in het bedrijfsnoodplan van Promelca.

BRZO 2015 en Bevi
Het Besluit risico's en zware ongevallen 2015 (BRZO 2015) en het Besluit externe veiligheid inrichting (Bevi) zijn 
niet van toepassing op Promelca. 

Opslag van overige vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties 
Voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in tanks is de richtlijn PGS 31 "Opslag van overige vloeistoffen in 
ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties" op 16 april 2018 vastgesteld. De richtlijn PGS 31 is nog niet als 
BBT-document aangewezen. Verwacht wordt dat per 1 oktober 2018 zal plaatsvinden.  
Wij hebben vooruitlopend op deze aanwijzing, bij het bepalen van de BBT (beste beschikbare technieken) alvast 
rekening gehouden met PGS 31:2018 Opslag van overige vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse 
tankinstallaties.

Binnen Promelca worden verschillende gevaarlijke vloeistoffen opgeslagen in tanks. De PGS 31:2018 zal 
vooralsnog alleen van toepassing zijn op de twee nieuwe tanks voor natronloog en salpeterzuur. 

Toetsing geen andere inrichting
Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de
verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage
Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de
aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten (opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks) niet zijn 
vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit  
milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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Voorschriften milieu

1 Opslag van HNO3 53% (salpeterzuur) en NaOH 25% (natronloog) in bovengrondse tanks

1.1
Het opslaan van salpeterzuur en natronloog moet plaats vinden in bovengrondse opslagtanks, die met de daarbij 
behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de desbetreffende 
stoffen.

1.2
De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages moeten in goede staat 
verkeren.

1.3
De opslag van salpeterzuur en natronloog in bovengrondse tanks moet voldoen aan de bepalingen van de richtlijn 
PGS 31 "Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties" (Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen 31: versie 1.0 (16 april 2018)).

1.4
De constructie en installatie moet voldoen aan paragraaf 2.2 "Bovengrondse tanks" van de PGS 31, met 
uitzondering van de voorschriften 2.2.3, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.12 t/m 2.2.14 en 2.2.30 t/m 2.2.53.
Het gebruik van de tankinstallatie moet voldoen aan hoofdstuk 3 "De Tankinstallatie in bedrijf" van de PGS 31, 
met uitzondering van de voorschriften 3.2.2, 3.2.10, 3.2.11 en 3.2.21 t/m 3.2.34.

1.5
De inspectie, de keuring en het onderhoud van de tankinstallatie moet worden uitgevoerd overeenkomstig 
hoofdstuk 5 "Keuring, controle, onderhoud, registratie en documentatie" van de PGS 31, met uitzondering van de 
voorschriften 5.3.2 t/m 5.3.5 en 5.3.8 t/m 5.4.1.

1.6
De Veiligheidsvoorzieningen moeten voldoen aan hoofdstuk 6 "Veiligheids- en beheersmaatregelen" van de PGS 
31, met uitzondering van de voorschriften 6.2.2, 6.3.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.7 t/m 6.4.10 en 6.5.4.

1.7
In het gehele opslagsysteem mogen zuur en basen niet met elkaar in contact kunnen komen.

2 Bodemonderzoek
2.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning 
in werking is getreden een nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 4 maanden nadat de 
vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
Het onderzoek moet betrekking hebben op de plaats van de opslag van HNO3 53% (salpeterzuur) en NaOH 25% 
(natronloog) in bovengrondse tanks. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie 
vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
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Wij adviseren een duidelijke (ruimtelijke) samenhang weer te geven tussen de bodembedreigende activiteiten en 
de onderzoeksopzet en de onderzoeksopzet vooraf door ons te laten beoordelen. 
 
2.2
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage 
is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere 
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en 
onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.




