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Geachte
 
Naar aanleiding van de door u gestelde vraag inzake aanvullingen, hebben wij eea nader
uitgezocht en lijkt het erop dat er wellicht 2 zaken door elkaar gehaald worden. Er is namelijk
verschil tussen de boring (tijdelijke situatie 1) en de normale bedrijfsomstandigheden (productie)
(situatie2).
 
Beide situaties zijn in de aanvraag en willen wij hiermee nog eens verduidelijken:
 

Op de boring situatie (situatie 1) is de regelgeving van BARMMM van toepassing, dit geldt
dus ook voor de bijbehorende emissies naar de lucht, affakkelen en transportbewegingen.
De boring is een tijdelijke situatie, geen normaal bedrijf en affakkelen van gas gebeurt
alleen tijdens eventueel testen of bij putonderhoud. Dit is incidenteel. In de overwegingen
bij de ontwerpbeschikking wordt ook aangegeven dat de BARMM van toepassing is op de
boring en dat er daarom geen voorschriften zijn gesteld voor de boring.

 
Tijdens normaal bedrijf (situatie 2) zijn er alleen discontinue emissies ten gevolge van
verdringingsverliezen tijdens het vullen van het anticorrosievloeistof-injectieskid en vanuit
de ventpijp op de gesloten CC-drainbak van de productie-eenheden.

 
NIBM (“niet in betekenende mate”) geldt voor de emissie van NO2 en PM10 (fijn stof).
Deze emissies komen niet of nauwelijks voor tijdens normaal bedrijf (situatie 2). Er is geen
stookinstallatie op de inrichting aanwezig en transporten zijn alleen voor aan- en afvoer
van hulp- en afvalstoffen (gemiddeld 1 per dag). Dit verandert ook niet ten gevolge van
het nieuwe project (nl. aansluiten nieuwe productieput) vergeleken met de reeds
vergunde situatie.

 
NIBM: het project of de activiteit draagt maximaal 3% van de jaargemiddelde
grenswaarde bij aan de concentraties fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt
overeen met een toename van maximaal 1,2 µg/m3 voor zowel PM10 als NO2.

 
Middels de door Infomil aangeboden NIBM-tool hebben we de bijdrage uitgerekend. Uitgaande
van de gegevens van de verkeersbewegingen die nodig zijn voor de boring (inclusief aan- en
afvoer van de installatie) geeft de tool dit resultaat:
 



 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor de volledigheid zal ik deze mail met
onze aanvulling toevoegen in het OLO dossier.
 
M.vr.grt.
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Onderwerp: Verzoek om aanvullingen met betrekking tot de aanvraag voor de inrichting
Spijkenisse-Oost-1 (3306105)



 
Geachte
 
Op 19 februari 2018 heeft u een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend (kenmerk:
3306105) voor de inrichting Spijkenisse-Oost-1. Over de voortgang van de behandeling van uw
aanvraag deel ik u het volgende mee.
 
Door het DCMR is een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning dat van
20 september 2018 tot en met woensdag 31 oktober 2018 ter inzage lag. In de zienswijze wordt
onder meer het volgende opgemerkt:
 

“Lucht
Voor de emissies naar de lucht is het toetsingskader niet beschreven. Vanaf de inrichting
vinden emissies plaats door het affakkelen, het gebruik van dieselgeneratoren en vanaf
transportbewegingen. In het rapport waarin de luchtemissies zijn beschreven, wordt wel
ingegaan op de emissiebronnen. Echter in de overwegingen wordt niet ingegaan op het
toetsingskader en de beoordeling van het rapport. Dit geldt eveneens voor het besluit dat
geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.”

 
Aanvulling aanvraag
In artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit zijn met betrekking tot de normale
procesomstandigheden emissiegrenswaarden opgenomen voor stoffen naar de lucht. Uit
paragraaf 6.1.1. van de toelichting naar de lucht maak ik op dat er geen sprake is van continue
emissies naar de lucht tijdens normaal bedrijf.
 
In de Wet milieubeheer zijn in bijlage 2 grenswaarden opgenomen voor concentraties in de
buitenlucht van diverse stoffen. In Nederland kunnen overschrijdingen voorkomen voor de
stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Wanneer de emissie van de inrichting hiervoor
verwaarloosbaar is, is geen toetsing nodig aan de grenswaarden luchtkwaliteit. Het gaat daarbij
om een project met een toename voor NO2 en PM10 die lager is dan de ‘NIBM-grens’.
 
In de aanvraag zijn een aantal discontinue emissies beschreven. Ik verzoek u om een nadere
toelichting over het onderdeel lucht, waaruit blijkt dat de luchtemissies lager zijn dan de NIBM-
grens of dat als gevolg van de beschreven emissies beneden de geldende grenswaarden uit
bijlage 2 van de Wm wordt gebleven.
 
De ontbrekende gegevens levert u als aanvulling op de aanvraag aan via het Omgevingsloket
Online.
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de behandeling van uw aanvraag? Dan kunt u contact met mij opnemen
via onderstaande gegevens.
 
Met vriendelijke groet,

.......................................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73| 2594 AC | Den Haag|
Postbus 20401| 2500 EK|Den Haag
........................................................................................



T : (06)
M: 
W: http://www.rijksoverheid.nl/ez
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.




