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1 INLEIDING 
 

 Aanleiding 

 

Deze toelichting bij de aanvraag voor de verandering van de milieuvergunning voor de REC Harlingen 

beschrijft de volgende veranderingen: 

  

1. Het wijzigen van voorschrift 4.2.4. van de milieuvergunning (kenmerk: 00907403), waarbij de 

jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor zoutzuur (HCl) wordt gewijzigd van 5 mg/Nm3 naar 8 

mg/Nm3 (droog bij 11% O2); 

2. Het verhogen van het rookgasdebiet van 177.000 Nm3/uur (droog bij 11% O2) naar 211.500 

Nm3/uur (droog bij 11% O2) en het gelijktijdig verlagen van de jaargemiddelde grenswaarden 

voor stikstofoxiden (NOx) van 60 mg/Nm3 naar 50 mg/Nm3 (droog bij 11% O2) en ammoniak (NH3) 

van 3 mg/Nm3 naar 2,5 mg/Nm3(droog bij 11% O2) (-20%). De verlaging van de stikstofoxiden en 

ammoniak is noodzakelijk als gevolg van de z.g. stikstofcrisis, waardoor de drempelwaarde naar 

0 (nul) is verlaagd en het niet mogelijk is om kleine verhogingen van de stikstofemissie te 

vergunnen. 

 

In deze toelichting worden de beide onderwerpen separaat beschreven, maar zal een integraal 

luchtkwaliteitsonderzoek en een beoordeling op grond van de Nb-wet worden bijgevoegd. 

 

 

1.1.1 Jaargemiddelde grenswaarde voor zoutzuur (HCl) 

 

In de afgelopen 10 jaar heeft de jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor zoutzuur (HCl) voor de 

REC Harlingen al tot veel discussie geleid. Deze discussie ging dan met name over de hoogte van de 

jaargemiddelde grenswaarde en over de wijze waarop de jaargemiddelde grenswaarde zou moeten 

worden getoetst. In totaal hebben de bestuursrechters bij de rechtbank en de Raad van State zich al 

5 keer over deze kwestie gebogen en hebben zij verschillende uitspraken gedaan. Over de strenge 

normering zelf is echter nooit een gedegen motivering /onderbouwing gegeven. 

 

De laatste uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 (kenmerk:  201706937/1/A1) heeft tot 

gevolg dat de emissiegrenswaarden strenger getoetst zullen gaan worden, doordat met een veel 

kleiner betrouwbaarheidsinterval mag worden gecorrigeerd. Voor de REC in Harlingen levert dat 

voor de component zoutzuur (HCl) een probleem op in de vorm van een veel hoger grondstoffen 

verbruik (natriumbicarbonaat) en de productie van meer reststoffen die moeten worden gestort. In 

deze toelichting wordt een integrale milieu-analyse uitgevoerd (bijlage 3), waaruit zal blijken dat 

dit voor het milieu geen wenselijke situatie is.   

 

 

1.1.2 Het verhogen van het rookgasdebiet bij gelijkblijvende stikstofemissievracht 

 

Uit meetresultaten aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) komt naar voren dat het 

rookgasdebiet circa 211.500 Nm3/uur (droog bij 11% O2) bedraagt. In de 

oprichtingsvergunningaanvraag van Omrin/REC BV te Harlingen (hierna: REC) is destijds uitgegaan 

van een rookgasdebiet van 177.000 Nm3/uur, droog en bij 11% O2.  

 

Het rookgasdebiet heeft invloed op de emissievracht en warmte-emissie. Een hoger rookgasdebiet 

leidt tot een hogere emissievracht hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de 

immissieconcentratie in de omgeving van REC. Een hoger rookgasdebiet leidt echter ook tot een 
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hogere warmte-emissie. Een hogere warmte-emissie heeft juist een positieve invloed op de 

pluimverspreiding.  

 

De provincie Fryslân/Fumo heeft REC verzocht om de effecten van een hoger rookgasdebiet op de 

immissies in de omgeving van REC in beeld te brengen. De verspreidingsberekeningen zijn 

uitgevoerd voor het vergunde rookgasdebiet van 177.000 Nm3/uur en voor het hogere  rookgasdebiet 

van 211.500 Nm3/uur. Deze 211.500 Nm3/uur komt goed overeen met de feitelijke situatie als de 

REC 100% in bedrijf is. Op basis van een verschilplot van de immissiecontouren worden de effecten 

van het rookgasdebiet inzichtelijk gemaakt. 

 

Om te zorgen dat de stikstofvracht niet wordt verhoogd wordt tegelijkertijd de jaargemiddelde 

emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden (NOx) verlaagt van 60 mg/Nm3 naar 50 mg/Nm3 (droog bij 

11% O2) en ammoniak (NH3) van 3 mg/Nm3 naar 2,5 mg/Nm3(droog bij 11% O2). Dit is een verlaging 

van 20%, waardoor de jaarvracht aan stikstofoxiden ammoniak uit de schoorsteen gelijk zullen 

blijven. Deze aanpassing is mogelijk door gebruik te maken van de restcapaciteit van de SCR. De 

SCR hoeft daarvoor niet te worden aangepast. Mocht dit in de toekomst wel mogelijk zijn, dan 

bestaat altijd nog de mogelijkheid om een tweede laag katalysator blokken in de SCR aan te 

brengen.   

 

Om de effecten op de luchtkwaliteit goed in beeld te brengen is een nieuw 

luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Het luchtkwaliteitsonderzoek van 21 april 2010 dat deel 

uitmaakt van de oprichtingsvergunning en het luchtkwaliteitsonderzoek van 19 juni 2013 dat deel 

uitmaakt van een eerdere veranderingsvergunning, zijn als basis voor dit onderzoek gebruikt. De 

nieuwe storingsemissies zijn gebaseerd op de emissies tijdens recente storingen. De storingsemissie 

voor kwik (Hg) is niet verhoogd, omdat de emissie van kwik tijdens normaal altijd zeer laag is en 

tijdens storingen het doekenfilter altijd in bedrijf blijft. 

 

 

 

 Kader 
 

1.2.1 Aanvraag omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag voor het afgeven van de omgevingsvergunning is de Provincie Fryslân. Deze 

ontwikkelingen worden in één Omgevingsvergunning aangevraagd. 

  

Omgevingsvergunning milieu 

De benodigde toestemming betreft een aanvraag voor een verandering van de Omgevingsvergunning 

milieu. De vergunning wordt aangevraagd op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e 2 en 3 van de 

Wabo.  

Artikel 3.10 lid 1 van de Wabo geeft aan dat de uitgebreide procedure gevolgd moet worden volgens 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij geldt een beslissingstermijn van 6 

maanden na indiening. Deze termijn kan op basis van lid 2 van dit artikel éénmalig verlengen met 6 

weken.  

Dit document bevat een beschrijving van de aan te vragen activiteiten en de daarmee 

samenhangende milieuaspecten. Voor de meest bepalende milieuaspecten is onderzoek uitgevoerd. 

Deze zijn als bijlage(n) aan dit document toegevoegd. 

 

 

 

 



 

Onze referentie: definitief 12-04-2022 

  
 

TOELICHTING AANVRAAG 

6 van 26 

 

 

 Probleemstelling hoger grondstoffenverbruik vs lagere HCl-emissie 
 

1.3.1 Huidige situatie 

In de huidige situatie gelden voor zoutzuur (HCl) de daggemiddelde grenswaarde van 8 mg/Nm3 en 

de jaargemiddelde grenswaarde van 5 mg/Nm3. In het eerste jaar gold nog een jaargemiddelde 

grenswaarde van 8 mg/Nm3. De strengere jaargemiddelde grenswaarde van 5 mg/Nm3 is destijds op 

uitdrukkelijk verzoek van de provincie Fryslân in onze aanvraag voor een milieuvergunning 

gekomen. Een goed onderbouwde motivering is daarvoor echter in de considerans van de 

milieuvergunning niet gegeven. 

Na de inbedrijfstelling in 2011 bleek de daggemiddelde en jaargemiddelde grenswaarde voor HCl 

goed haalbaar met de volledig droge rookgasreinigingsinstallatie, waarbij natriumbicarbonaat wordt 

gebruikt voor binden van de zure componenten (HCl, SO2 en HF). Het rendement voor de afvang van 

zoutzuur is meer dan 99%. De overdosering van de natriumbicarbonaat dosering is daarbij ca. 20%. 

In het eerste jaar na de inbedrijfstelling is uitgetest of de jaargemiddelde waarde van 5 mg/Nm3 

haalbaar was. De conclusie was dat dit haalbaar was, maar dat de natriumbicarbonaat dosering fors 

(+15%) verhoogd moest worden en dat ook het percentage afvalstoffen (RGR-residu) ook ca. 15% 

hoger zou worden. Gezien de verwaarloosbare milieuwinst door de lagere emissie van zoutzuur in 

vergelijking met de grotere negatieve milieueffecten van het hogere grondstoffen verbruik en het 

storten van meer afvalstoffen heeft Omrin/REC BV besloten het setpoint voor de zoutzuur nooit te 

verlagen van 8 naar 5 mg/Nm3. Dit was mogelijk doordat voor zoutzuur het wettelijke 95%-

betrouwbaarheidsinterval van 40% of 4 mg/Nm3 gold. Daardoor mag bij de toetsing van de zoutzuur 

emissie 4 mg/Nm3 afgetrokken worden van de jaargemiddelde emissie. Een jaargemiddelde van 8 

mg/Nm3 wordt na de aftrek van het 95%-betrouwbaarheidsinterval 4 mg/Nm3 en voldoet zodoende 

aan de jaargemiddelde eis van 5 mg/Nm3. De afgelopen jaren (2012-2018) is de jaargemiddelde 

emissie van zoutzuur altijd iets lager dan 8 mg/Nm3 geweest. De REC heeft dan ook altijd 

ruimschoots voldaan aan de maximale grenswaarde incl. de correctie voor het 95%-

betrouwbaarheidsinterval van 5 + 4 = 9 mg/Nm3 . 

 

 

1.3.2 Nieuwe situatie 

Vanwege de uitspraak van de Raad van State is het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de emissie 

van zoutzuur verlaagd van 4 mg/Nm3 naar 1 mg/Nm3. Dit betekent voor de REC dat de 

jaargemiddelde emissie van zoutzuur maximaal 6 mg/Nm3 mag zijn (norm van 5 + 1 voor het 95%-

betrouwbaarheidsinterval). Het setpoint voor de emissie van zoutzuur dient dan ook te worden 

verlaagd naar 5 mg/Nm3. Dit zal betekenen dat de al eerder genoemde nadelen van meer 

grondstoffen verbruik en meer te storten afvalstoffen nu niet meer te voorkomen zijn. 

Bij een  jaargemiddelde norm van  8 mg/Nm3 blijft de maximale emissie gelijk aan 9 mg/Nm3 (norm 

van 8 +1) en zal de nieuwe situatie gelijk zijn aan de ‘oude’ situatie voordat de Raad van State 

uitspraak had gedaan. De doelstelling van deze aanvraag is dan ook niet om meer zoutzuur te 

emitteren dan de afgelopen jaren altijd is gedaan, maar te voorkomen dat door de verlaging van 

het 95%-betrouwbaarheidsinterval de situatie voor het milieu zal verslechteren door een hoger 

grondstoffenverbruik (m.n. meer energieverbruik, CO2-emissie en verkeer) en meer te storten 

afvalstoffen incl. het transport daarvan.  Deze integrale milieubeoordeling is wat de overheid ook in 

de nieuwe omgevingswet voor ogen heeft. In bijlage 3 is in detail de onderbouwing voor het hogere 

verbruik aan natriumbicarbonaat bij de aanvraag gevoegd. 

 

Alternatieve oplossingen 
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Naast de verlaging van het setpoint met als nadeel het hogere natriumbicarbonaat verbruik is 

eerder ook gekeken naar alternatieve oplossingen voor het verlagen van de zoutzuuremissie. 

 

Denkbare realistische alternatieven zijn: 

1. Het plaatsen een tweede doekenfilter; 

2. Het recirculeren van het RGR-residu; 

 

Optie 1: Het plaatsen van een tweede doekfilter incl. natriumbicarbonaatinjectie betekent een 

forse verbouw van de huidige rookgasreinigingsinstallatie. In het huidige gebouw is daarvoor geen 

plaats en betekent een extra aanbouw aan de noordzijde van het huidige rookgasreinigingsgebouw. 

De investering zal bestaan uit de volgende onderdelen: 

- Uitbreiding gebouw; 

- 2de doekenfilter; 

- 2de natriumbicarbonaat injectiesysteem; 

- Aanpassing van het leidingwerk en het besturingssysteem; 

- Verzwaring van de ID-fan ter overbrugging van het extra drukverlies of een 

boosterventilator; 

De investering van deze variant wordt geraamd op ca. 5 miljoen Euro. Een ander belangrijk nadeel 

is het extra drukverlies over het nieuwe doekenfilter, waardoor het elektriciteitsverbruik van de ID-

fan fors zal stijgen. Al met al wordt dit alternatief niet haalbaar geacht vanwege de hoge 

investering en het extra elektriciteitsverbruik. 

 

Optie 2: Het recirculeren van het RGR-residu met het hogere percentage aan niet-verbruikt 

natriumbicarbonaat vergt een kleinere aanpassing van de bestaande rookgasreinigingsinstallatie en 

deze past wel binnen het bestaande gebouw.  

In de praktijk betekent dit dat het RGR-residu voor 80% opnieuw wordt geïnjecteerd bij de ruwe 

rookgassen en 20% wordt afgevoerd. Het gevolg daarvan is dat de hoeveelheid RGR-residu die 

continu in de installatie wordt rondgepompt 5x zo hoog moet zijn om voldoende RGR-residu af te 

kunnen blijven voeren. Daarnaast wordt ook het bestaande doekenfilter 5x zo zwaar belast. 

De investering voor het recirculeren van het RGR-residu bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Interne verbouwkosten; 

- Extra afvoersysteem van het RGR-residu; 

- Extra injectiesysteem van het RGR-residu; 

- Aanpassing van het leidingwerk en het besturingssysteem. 

De investering van dit alternatief wordt geraamd op € 0,9 miljoen. Het voordeel van dit alternatief 

is dat de overdosering van natriumbicarbonaat met ca. 10% of 600 ton/jaar natriumbicarbonaat kan 

worden verlaagd. Dit betekent dat de verlaging van zoutzuuremissie geen extra natriumbicarbonaat 

zou kosten. De nadelen van dit alternatief zijn het hogere elektriciteitsverbruik (200 kW extra) door 

het hogere drukverschil over het doekenfilter en extra apparatuur, 5x meer slijtage van de doeken 

en meer onderhoud aan het aan- en afvoersysteem van het RGR-residu vanwege de hogere 

belasting. De kosten van deze aanpassing worden geraamd op: 

- Afschrijving en rente ->  € 117.000,- 

- Elektriciteit ->   € 150.000,- 

- Vervanging van doeken -> €   96.000,- 

- Onderhoud ->    €   27.000,- 

Totaal    € 390.000,- 

De kosten voor dit alternatief zijn daarmee vergelijkbaar met de kosten voor het extra 

natriumbicarbonaat verbruik. Ook dit alternatief is daardoor bovenmatig duur en ook geen haalbaar 

alternatief. 
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 Probleemstelling schoorsteendebietverhoging 
 

De aanleiding voor deze verandering van de milieuvergunning is dat de feitelijke hoeveelheid 

gereinigde rookgassen in de praktijk hoger zijn dan destijds in de aanvraag voor de 

oprichtingsvergunning was aangenomen. Om de dagelijkse praktijk in overeenstemming te brengen 

met de vigerende milieuvergunning is het nodig hiervoor een veranderingsvergunning aan te vragen. 

Het probleem hierbij is echter dat hoewel de verandering milieuhygiënisch gezien relatief klein is, 

dit wel voor een verhoging van de emissie van stikstofverbindingen leidt. In de huidige situatie is dit 

een probleem, omdat de totale emissie aan stikstofverbindingen in Nederland te hoog is. Door de 

uitspraak van de Raad van State is het niet meer mogelijk om kleine emissieverhogingen aan 

stikstofverbindingen te vergunnen, omdat de z.g. drempelwaarde verlaagd is naar 0. De verhoging 

van het schoorsteendebiet dient daardoor gepaard te gaan met dezelfde procentuele verlaging van 

de jaargemiddelde grenswaarden voor de stikstofverbindingen NOx en ammoniak 

 

 

 

 Aanvraag 
 

Voor deze ontwikkeling is Omrin/ReststoffenEnergieCentrale BV de aanvrager en daarmee 

vergunninghouder.  

Om de voorgenomen wijzigingen mogelijk te maken is een aanvraag om een omgevingsvergunning 

(veranderingsvergunning) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. 

 

Vooruitlopend op de aanvraag om omgevingsvergunning is in onderhavig document getoetst of voor 

de voorgenomen wijzigingen een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing is. 

Hiervoor is in 2021 een mer-aanmeldnotitie opgesteld en ingediend om te kunnen beoordelen of bij 

de voorbereiding van het besluit omtrent deze aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet 

worden opgesteld. Het besluit (kenmerk: 2021-FUMO-58895) is dat bij de voorbereiding van het 

besluit op deze aanvraag van voor Omrin/REC BV geen MER behoeft te worden opgesteld. Het 

besluit van de provincie Fryslân is als bijlage bij deze aanvraag toegevoegd. 

 

 

 Leeswijzer. 
 

Deze toelichting beschrijft voor zover van toepassing alle algemene aspecten van de aanvraag. Deze 

toelichting is aangevuld met een viertal bijlagen: 

1. Een luchtkwaliteitsonderzoek; 

2. Een z.g. BREF toets incl. Cross Media Effecten; 

3. Een beschrijving van de integrale milieueffecten door de verhoging van de 

natriumbicarbonaat dosering; 

4. Een beoordeling in het kader van de Nb-wet; 

5. Besluit GS provincie Fryslân op de aanmeldnotitie. 
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2 INRICHTING 

 

 Algemene gegevens 

 

Gegevens aanvrager 

Bedrijfsnaam    :  ReststoffenEnergieCentrale BV 

Adres     : Hidalgoweg 5  

Postcode    : 8938 BA 

Plaats     : Leeuwarden 

Postbus     : 1622 

Postcode    : 8911 BX 

Contactpersoon    : 

Telefoon    : 

E-mail     : @omrin.nl 

 

Gegevens inrichting 

Bedrijfsnaam    :  Reststoffen Energie Centrale 

Adres     : Lange Lijnbaan 14 

Postcode    : 8861 NW 

Plaats     : Harlingen 

 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

De inrichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01121465 en 

vestigingscode 000017067189. 

 

 Omschrijving van de inrichting 

De inrichting van Omrin aan de Lange Lijnbaan in Harlingen betreft een inrichting voor het 

verbranden van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen.  

De inrichting dient hoofdzakelijk te worden aangemerkt als een inrichting als bedoeld onder Besluit 

Omgevingsrecht (BOR) Bijlage I onderdeel C categorie28.4, e1 en e2. Deze laatste categorie bepaald 

tevens dat de gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân het bevoegd gezag zijn.   

 

Bedrijfstijden 

De vergunningaanvraag heeft geen betrekking op de bedrijfstijden van Omrin. Deze vinden reeds 24 

uur per dag 7 dagen per week plaats. 

   

 Situering van de inrichting 

Het plangebied, i.c. het terrein van de Omrin, is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente 

Harlingen op de Industriehaven. In het zuiden grenst het terrein van Omrin aan de scheepswerf, aan de 

noordzijde aan een betonfabriek, aan de oostzijde aan het water van de Industriehaven en aan de 

westzijde aan de Waddenzee. 
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Figuur 2.1: Ligging locatie van Omrin.  

 

 

De ontwikkeling vindt volledig plaats binnen de huidige de terreingrenzen van Omrin. De 

inrichtingsgrens verandert niet als gevolg van de ontwikkeling.  

Figuur 2.2: Overzichtstekening Omrin 
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3 VERGUNNING 

 

 Eerder verstrekte vergunningen 

Artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) bepaalt welke 

projecten omgevingsvergunningplichtig zijn. Omrin beschikt over diverse vergunningen op grond van 

de Wet milieubeheer (hierna: Wm) voor het in werking hebben van een inrichting voor de 

verbranding van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen te Harlingen. De inrichting is 

vergunningplichtig, op basis van categorie 28.4e. Vanwege deze toepassing is Gedeputeerde Staten 

bevoegd te beslissen op voorliggende aanvraag. In onderstaand overzicht is de huidige 

vergunningensituatie weergegeven. 

Tabel 3.1: overzicht verleende vergunningen 

Soort vergunning Datum Kenmerk Onderwerp 

Oprichtingsvergunning 28 november 2008 WFN0816905 Wvo-vergunning 

Oprichtingsvergunning 5 oktober 2010 0907403 Oprichtingsvergunning 

Veranderingsvergunning 1 juli 2013 01063687 Ongewone voorvallen 

Veranderingsvergunning 10 december 2014 01097826 Verhogen hoeveelheid 

afvalstoffen 

Milieu neutrale 

verandering 

2 december 2014 01173525 Aanpassen duur en hoeveelheid 

afvalstoffen in de bunker 

Veranderingsvergunning 6 oktober 2015 1226197 Uitbreiding met een 

turbine/generator en 

luchtcondensor 

Omgevingsvergunning 24 november 2016 2016-FUMO-0018129 Bouwen van een tijdelijk 

bouwwerk en milieuneutraal 

veranderen 

Omgevingsvergunning 18 januari 2018 2017-FUMO-19284 Wijzigen omgevingsvergunning 

op verzoek van derden 

Omgevingsvergunning 13 april 2018 2018-FUMO-0026621 Milieuneutraal veranderen/ 

toepassen van hulpstof 

Topcrete 

Omgevingsvergunning 4 juni 2020 2019-FUMO-0032783 Ambtshalve wijziging van 

voorschriften 

oprichtingsvergunning 

https://arcadiso365-my.sharepoint.com/personal/patrick_couwenberg_arcadis_com/Documents/AR%20-%20Projecten/SNB/Vergunningen/vergunningbijlage_62036.pdf
https://arcadiso365-my.sharepoint.com/personal/patrick_couwenberg_arcadis_com/Documents/AR%20-%20Projecten/SNB/Vergunningen/vergunningbijlage_62036.pdf
https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen/vergunning-detail?id=2e02b4a8-7d18-77ef-e053-2a04120a208c
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Omgevingsvergunning 27 januari 2021 2020-FUMO-43469 Milieu neutraal veranderen/ Het 
plaatsen van de Topcrete silo 

Omgevingsvergunning 29 juni 2021 2021-FUMO-53169 Milieu neutraal veranderen/ Het 
plaatsen van 3 tankcontainers 

Omgevingsvergunning 16 maart 2022 2022-FUMO-0060759 Milieuneutraal veranderen/het 
uitbreiden van de gasblusinstallatie 

Omgevingsvergunning 23 maart 2022 2022-FUMO-0041154 Ambtshalve wijziging energie 
voorschriften 

 

 Gewenste vergunning  

Omrin verzoekt om het verkrijgen van een verandering van omgevingsvergunning milieu voor het 

wijzigen van voorschrift 4.2.4 van de oprichtingsvergunning, zoals beschreven in hoofdstuk 1. De 

vergunning wordt aangevraagd op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e 2 en 3 van de Wabo.  

 

De provincie Fryslân is aangewezen als bevoegd gezag voor de behandeling van de aanvraag en het  

nemen van een Besluit. De provincie kan gebruikmaken van advies vanuit overige bevoegd gezag 

(o.a. Gemeente Harlingen, Wetterskip Fryslân en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Voor het 

opstellen van de (ontwerp)beschikking heeft de provincie haar taken gemandateerd aan de 

Regionale uitvoeringsdienst Fumo. 

 

De aanvraag wordt ingediend via Omgevingsloketonline. 

  

  

 Overige relevante wet- en regelgeving 

 

IPPC/BREF 

Omrin is een zogenaamde IPPC inrichting cf. RIE categorie 5.2. De onderhavige ontwikkeling 

resulteert niet in een uitbreiding van de capaciteit van de huidige inrichting en verandert niet de 

aard of werking van deze. De volgende BREF-documenten zijn van toepassing op de activiteiten op 

de locatie: 

• Waste Incineration (WI) – December 2019 

 

Tevens gelden: 

• Energy Efficiency (ENE) - Februari 2009 

• Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (ROM) - Juli 2018 

• Economics and Cross-media Effects (ECM) - Juli 2006 

 

De BBT-toets voor de verhoging van de jaargemiddelde zoutzuuremissie incl. een beoordeling van de 

Cross-media effects is als bijlage 2 bij deze aanvraag gevoegd. 

 

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) 

Voor een aantal activiteiten binnen de inrichting hebben de voorschriften uit het Barim en de 

daaraan gekoppelde richtlijnen een directe werking. Dit geldt voor de volgende activiteiten: 

• algemene emissies naar de lucht. 
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Wet Natuurbescherming  

Omrin ligt op 100 meter afstand van het Natura-2000 gebied Waddenzee. Overige Natura-2000 

gebieden liggen op veel grotere afstand en worden niet negatief beïnvloed door de activiteiten van 

de Omrin. In de Passende Beoordeling van de vigerende Natuurbeschermingswetvergunning voor de 

REC is het effect van de zoutzuur emissie niet relevant. 

 

Gezien de aard van de  verandering zijn de eventuele effecten opnieuw beoordeeld of er negatieve 

effecten op dit Natura 2000 gebied te verwachten zijn. Deze beoordeling is als bijlage 4 aan deze 

aanvraag toegevoegd. 

  

 Toekomstige ontwikkelingen 

Een fase 2 maakt geen deel uit van deze vergunningaanvraag. Vooralsnog zijn er geen toekomstige 

ontwikkelingen te verwachten die relevant voor het onderdeel milieu zijn. 
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4 MILIEUASPECTEN 

 

 Overzicht milieueffecten 

Onderstaand een overzicht van de meest relevante milieuaspecten met een onderbouwing van de 

nadelige gevolgen voor het milieu: 

Milieuaspect Huidige situatie Beoogde situatie Conclusie 

Bodem 

(bescherming) 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende bodembedreigende 

activiteiten benoemd: 

• Ontvangsthal; 

• Opslag afval (bunker); 

• Bedrijfswatervijver; 

• Dieseltanks en NSA; 

• Ketelhuis; 

• RGR-gebouw; 

• Opslag 
ammoniakoplossing; 

• Werkplaats; 

• Bedrijfsriolering; 

• Bodemas op- en 
overslag; 

• Olie- en vetten opslag; 

• Containerwisselplaats. 

Niet relevant 

De veranderingen leiden niet 

tot nieuwe bodembedreigende 

activiteiten waarvoor nog niet 

eerder maatregelen zijn 

voorgeschreven. 

De veranderingen leiden niet tot nieuwe, nog 

niet eerder voorgeschreven, maatregelen. 

Bodem 

(kwaliteit) 

Relevant 

Er zijn geen locaties waar  

veranderingen plaatsvinden  

Niet relevant 

De veranderingen zijn 

vergelijkbaar met de huidige 

bodembedreigende activiteiten 

op de locatie. 

De veranderingen leiden niet tot nieuwe 

bodembedreigende activiteiten. Hierdoor 

heeft de verandering geen effect op de 

eerder uitgevoerde nulsituatie onderzoeken 

op de desbetreffende deellocatie. 

Geluid 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende geluidrelevante 

activiteiten benoemd: 

• Bedrijfsgebouwen; 

• Shredder; 
• Luchtcondensor; 
• Schoorsteen; 

• Verkeer. 

Niet relevant, omdat.. 

Door het hogere debiet wordt 

de luchtsnelheid in de 

schoorsteen verhoogd, 

waardoor het geluidsniveau van 

de schoorsteen zou kunnen 

stijgen. Echter in de 

geluidsonderzoeken is altijd 

uitgegaan van de worst-case. 

Bij een max. debiet van 20,7 

m/s is het maximale geluid uit 

de schoorsteen 90 dB(A). In de 

geluidsonderzoeken is gerekend 

met 91 dB(A). De luchtsnelheid 

Ten behoeve van deze vergunningaanvraag is 

geen akoestisch onderzoek opgesteld.  
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Milieuaspect Huidige situatie Beoogde situatie Conclusie 

bij 211.500 Nm3/uur is 17,76 

m/s en blijft daardoor nog 

steeds lager dan de vergunde 

situatie (worst-case). 

Lucht 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende lucht emissies 

benoemd: 

• Schoorsteen 

• Verkeer 

•  

Relevant 

De veranderingen zijn niet 

vergelijkbaar met de huidige 

luchtemissies op de locatie. 

 

 

De veranderingsactiviteiten leiden tot een 

wijziging van de aard en/of omvang van 

schoorsteenemissies. Derhalve is onderzoek 

gedaan naar luchtemissies uit de schoorsteen 

als gevolg van de veranderingsactiviteiten. 

Zie bijlage 1 voor de rapportage. 

Daarnaast heeft deze verandering van de 

milieuvergunning positieve effecten voor de 

lucht. Deze zijn beschreven in bijlage 3. 

Geur 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende geur emissies 

benoemd: 

• Schoorsteen; 

• Afvalbunker; 

• Bodemas opslag. 

 

Niet relevant 

De veranderingen zijn 

vergelijkbaar met de huidige 

geuremissies op de locatie. 

 

De veranderingsactiviteiten leiden niet tot 

een wijziging van de aard en/of omvang van 

eventuele geurcomponenten. Derhalve is 

geen onderzoek gedaan aangaande geur als 

gevolg van de veranderingsactiviteiten. 

Afvalwater 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende afvalwater 

activiteiten benoemd: 

• Bedrijfsafvalwater; 

• huishoudelijk 
afvalwater. 

 

Niet relevant 

De veranderingen passen binnen 

de huidige afvalwater 

activiteiten op de locatie of 

hebben hier geen effect op. 

De veranderingsactiviteiten leiden niet tot 

een wijziging van de aard en/of omvang van 

afvalwater emissies of hebben hier geen 

invloed op. Derhalve is geen onderzoek 

gedaan naar afvalwater emissies als gevolg 

van de veranderingsactiviteiten. 

Afvalstoffen 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende afval relevante 

Relevant 

De veranderingen passen binnen 

de huidige afval activiteiten op 

de locatie, maar hebben effect 

De veranderingsactiviteiten leiden tot een 

vermindering van de te storten afvalstoffen 

(RGR-residuen). Zie bijlage 3 voor de 

onderbouwing. 
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Milieuaspect Huidige situatie Beoogde situatie Conclusie 

activiteiten benoemd: 

Bedrijfsafvalstoffen; 
KGA. 

op de hoeveelheid afvalstoffen. 

Energie 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende energie relevante 

activiteiten benoemd: 

• Stoomproductie; 

• E-productie/verbruik; 

• Aardgas verbruik; 

• Dieselolie verbruik. 

Niet relevant 

De veranderingen passen binnen 

het huidige energieverbruik op 

de locatie of hebben hier geen 

effect op. 

 

De veranderingsactiviteiten leiden niet tot 

een wijziging van de aard en/of omvang van 

het energieverbruik of hebben hier geen 

invloed op. Derhalve is geen onderzoek 

gedaan naar energieverbruik als gevolg van 

de veranderingsactiviteiten. 

Externe 

veiligheid 

Relevant 

Op de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende externe veiligheid 

relevante activiteiten benoemd: 

• Geen. 

 

Niet relevant 

De veranderingen passen binnen 

het huidige vergunde kader voor 

wat betreft externe veiligheid 

of hebben hier geen effect op. 

 

De veranderingsactiviteiten leiden niet tot 

een wijziging van de aard en/of omvang van 

de reeds vergunde opslagcapaciteit of hebben 

hier geen effect op. 

 

 

 

Verkeer 

Relevant 

Voor de locatie zijn in de 

vigerende 

omgevingsvergunningen de 

volgende verkeersbewegingen 

betrokken: 

• Aan- en afvoer van 
afvalstoffen; 

• Aan- en afvoer van 
grondstoffen en 
reststoffen; 

• Personeel en 
bezoekers. 

 

Relevant 

De veranderingen passen binnen 

het huidige vergunde 

verkeersbewegingen van en 

naar de locatie, maar de 

verandering leidt tot minder 

verkeersbewegingen. 

 

De veranderingsactiviteiten leiden tot minder 

verkeersbewegingen van en naar de locatie. 

Zie bijlage 3 voor de onderbouwing. 
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 Gevolgen wijzigingen op aard van de inrichting 

De aangevraagde veranderingen leiden tot aanpassingen van de voorschriften uit de volgende eerder 

verleende vergunningen. 

Vergunning Kenmerk Afgegeven door Relevante voorschriften 

Oprichtingsvergunning 0907403 Provincie Fryslân 4.2.4 
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BIJLAGE 1: ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 
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BIJLAGE 2:  BREF/BBT TOETS INCL. CROSS MEDIA EFFECTS 

  



 

Onze referentie: definitief 12-04-2022 

  
 

TOELICHTING AANVRAAG 

20 van 26 

BIJLAGE 3:  MILIEUEFFECTEN VERHOGING NATRIUMBICARBONAAT 
DOSERING 

 

Inleiding 
 

De minst ingrijpende manier om de schoorsteenemissie van zoutzuur te verlagen van 8 mg/Nm3 naar 

5 mg/Nm3 is het fors verhogen van de overmaat aan natriumbicarbonaat. Deze optie betekent dat 

er geen wijzigingen van de installatie benodigd zijn en dat er vooralsnog geen investeringen 

gepleegd hoeven te worden. De enige wijziging die doorgevoerd moet worden is het verlagen van 

het setpoint in het besturingssysteem. In de milieuvergunning voor de REC is een 

vergunningvoorschrift opgenomen om iedere 4 jaar het ontwerp van de rookgasreinigingsinstallatie 

te evalueren. Het meest recente rapport is in 2016 opgesteld en goedgekeurd door de provincie 

Fryslân. De informatie uit dit evaluatierapport is nog steeds representatief voor de huidige 

bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het proces toegelicht en de daarbij behorende besturing. Ook 

wordt op basis van de praktijkcijfers de verhoging van de stoechiometrische factor uitgelegd en 

wordt nieuwe informatie uit het luchtonderzoek en het Solvay proces gebruikt. 

 
 
De productie van natriumbicarbonaat 
 

Natriumbicarbonaat wordt industrieel op grote schaal geproduceerd op basis van het z.g. Solvay 

proces. De  onderstaande afbeelding geeft een goed overzicht van de verschillende processtappen. 

 

Het belangrijkste nadeel van dit productieproces is het hoge energieverbruik voor het branden van 

kalk en het indampen en drogen van het product. Het specifieke energieverbruik voor de productie 
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van natriumbicarbonaat is 6 GJ/ton natriumbicarbonaat. Dit komt overeen met 200 kg CO2/ton 

(bron: BREF Large Volume Inorganic Chemicals-Solids and others). 

 
 
 
Natriumbicarbonaatverbruik 
 

Schematisch ziet de rookgasreiniging er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullen met praktijkcijfers 

 

 

 

 

Injectie droge chemicaliën(hulpstoffen) 

Na het Elektrostatisch filter (ESP) wordt de samenstelling van de rookgassen gemeten en worden de  

zure gassen als HCl (zoutzuur), HF en SO2 verwijderd door de reactie met natriumbicarbonaat 

(Bicar). De chemicaliëndosering wordt gestuurd door de continue meting van het ruwe 

rookgasdebiet en de gehalten aan HCl en SO2 in de ruwe rookgasstroom. 

De reactievergelijkingen zijn als volgt: 

NaHCO3  +  HCl    ->  NaCl  +  H2O  +  CO2 

2NaHCO3  + SO2 + ½ O2   ->  Na2SO4  +  H2O + 2CO2 

NaHCO3  +  HF    ->  NaF  +  H2O  +  CO2 

Het tweede additief, actief kool,  zorgt voor de optimale adsorptie van de zware metalen (kwik, 

cadmium, thallium) en de sporen aan organische verbindingen (waaronder dioxinen) uit de 

rookgasstroom. De rookgasreinigingsresiduen (zouten en verbruikt actief kool) en de rest aan 

vliegassen worden daarna uit de gasstroom gevangen middels een doekenfilter. Sinds 2018 wordt 

een tweede hulpstof toegepast genaamd Topcrete. Deze hulpstof wordt echter al in de ketel 

gedoseerd en zorgt voor lagere gehalten aan zoutzuur, zwavelzuur en fluoride in de ruwe 

rookgassen, voordat deze de rookgasreinigingsinstallatie bereiken. De Topcrete dosering maakt als 

 

analysers

Opstartleiding
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zodanig geen onderdeel uit van de rookgasreinigingsinstallatie en is voor deze wijziging van de 

milieuvergunning verder niet relevant en wordt daardoor verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Efficiëntie van het proces vs het verbruik aan natriumbicarbonaat 

De belangrijkste factor die het verbruik aan natriumbicarbonaat beïnvloed is de samenstelling en de 

hoeveelheid ruwe rookgassen. Hogere gehalten aan zoutzuur en zwaveldioxide in de ruwe 

rookgassen en hogere het debiet aan rookgassen betekenen een hoger verbruik aan 

natriumbicarbonaat. Het debiet aan rookgassen is afhankelijk van de productie c.q. doorzet aan 

afvalstoffen en is over het jaar heen vrij constant. Het zoutzuur en zwaveldioxide in de ruwe 

rookgassen zijn afkomstig uit de afvalstoffen die worden verbrand. Huishoudelijke afvalstoffen zijn 

redelijk constant qua samenstelling, maar bedrijfsafvalstoffen en met name bouw- en sloopafval 

residuen kunnen behoorlijk fluctueren qua samenstelling en verhoogde gehalten aan zoutzuur en 

zwaveldioxide geven in de ruwe rookgassen (PVC en gips).  

 

De tweede factor die van groot belang is voor het verbruik aan natriumbicarbonaat is de  

emissiegrenswaarde. In de BREF-Waste Incineration wordt voor de droge rookgasreinigingstechniek 

met de injectie van natriumbicarbonaat een stoechiometrische waarde van 1,2 gegeven. Dit 

betekent dat een overdosering van 20% nodig is om onder de emissiegrenswaarde van 8 mg/Nm3 te 

komen. In 2016, 2017 en 2018 lag deze overdosering bij de REC op 24 % en was reeds hoger dan de 

BREF. Dit verband is echter niet lineair. Indien de grenswaarde lager dan 8 mg/Nm3 wordt, dan zal 

de overdosering verder stijgen. De droge rookgasreinigingstechniek van de REC loopt bij 8 mg/Nm3 

al tegen zijn technologische begrenzing aan. 

 

De beste manier om de overdosering te bepalen is om deze met behulp van de procesdata uit het 

besturingssysteem te berekenen. Daarvoor is het nodig om de vracht aan zoutzuur en zwaveldioxide 

in de ruwe rookgassen te berekenen (gemiddelde debiet x gemiddelde concentratie) over een 

periode, waarin de installatie ongestoord in bedrijf is geweest. Fluoride wordt buiten beschouwing 

gelaten vanwege het feit dat deze al wordt gebonden door het gebruik van Topcrete en daardoor 

zeer laag is in de te reinigen rookgassen. Vervolgens wordt m.b.v. de reactievergelijkingen de 

hoeveelheid natriumbicarbonaat berekend om deze vracht aan zoutzuur en zwavelzuur te binden 

(dit is het ‘theoretisch verbruik’ in onderstaande tabel), uitgaande van de stoechiometrische 

verhoudingen van 2,3 kg natriumcarbonaat per kg HCl en 2,625 kg per kg SO2. Daarna kan de 

overdosering worden berekend door de werkelijk gedoseerde hoeveelheid natriumbicarbonaat te 

delen door de theoretisch berekende hoeveelheid natriumbicarbonaat. In de onderstaande tabel is 

de overdosering over de afgelopen jaren (alleen de maanden met ongestoorde productie zijn hierin 

meegenomen) berekend en vergeleken met de periode na 1 augustus 2019, omdat op 18 juli 2019 

het setpoint voor zoutzuur verlaagd is van 8 mg/ Nm3 naar 5 mg/Nm3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2020 2021

Gem. rookgasvolume 1000 Nm3/u 212 220 223 205 213

Gem. SO2 concentratie ruwe rookgassen mg/Nm3 159 150 126 52 87

Gem. HCl concentratie ruwe rookgassen mg/Nm3 952 992 901 858 864

Gem. SO2 concentratie in schoorsteen mg/Nm3 2,8 4,2 5,7 2,6 3,9

Gem. HCl concentratie in schoorsteen mg/Nm3 7,5 7,9 7,5 4,9 5,2

Dosering natriumbicarbonaat kg/uur 673 725 657 575 619

Theoretisch verbruik natriumbicarbonaat ton 3.607 2.116 1.913 2.179 2.067

Praktisch verbruik natriumbicarbonaat ton 4.442 2.640 2.373 2.925 2.731

Overdosering natriumbicarbonaat % 23 25 24 34 32

1.995

2.804

41

5,0

635

2019 na 1 augustus

200

74

908

2,9
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Uit deze tabel blijkt dat de overdosering gestegen is van circa 24% naar circa 36% na de verlaging 

van het setpoint voor zoutzuur van 8 mg/Nm3 naar 5 mg/Nm3. Dit betekent dat de REC vanaf 1-8-

2019 12% meer natriumbicarbonaat heeft gedoseerd in vergelijking met de voorgaande jaren. De 

efficiëntie van het proces is daardoor achteruit gegaan en er worden meer reststoffen geproduceerd 

en afgevoerd. Op jaarbasis betekent dit dat de REC ca. 720 ton meer natriumbicarbonaat is gaan 

verbruiken. 

 

Milieueffecten 

 

Deze extra natriumbicarbonaat dosering gaat gepaard met de nodige milieubelasting. In de 

onderstaande tabellen wordt dit verder uitgewerkt. 

 

 

Milieueffect Omschrijving Referentie 

Schoorsteenemissie HCl lager 3 mg HCL/Nm3 lager (8 -> 5) Online meetsysteem 

Jaarvracht HCl lager 4248 kg/jaar minder HCl emissie Aanvraag Wm-vergunning 

Lagere immissie-

concentraties  voor HCl 

0,4 µg/m3 lager (1,2 vs 0,8) als 

99,99-percentiel 
Luchtonderzoek (bijlage 1) 

Hogere verkeersemissies 

Fijn stof: 19,2 kg/jaar hoger 

NOx : 583 kg/jaar hoger 

Aanvraag Wm-vergunning 

Extra natriumbicarbonaat 

productie 

Verhoogde effecten voor de 

aspecten: Energie, lucht, afvalwater, 

transport, zoutwinning. Het extra 

energieverbruik geeft 720 ton x  200 

kgCO2/ton = 144.000 kg CO2 emissie 

BREF Large Volume 

Chemicals-Solids and others 

 

 

Cross media effecten 

CM Effect Omschrijving Referentie 

Hoger natriumbicarbonaat 

verbruik 
Stijging van 720 ton/jaar Zie voorgaande berekening 

Meer RGR-residu productie Stijging van 650 ton/jaar 
90% van het extra 

natriumbicarbonaat verbruik 
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Meer transportbewegingen 29 extra transporten voor 

natriumbicarbonaat of 37.700 km 

33 extra transporten voor RGR-

residu of 15.675 km 

25 ton/vracht, 

Natriumbicarbonaat uit Bernburg 

(D) 

20 ton/vracht RGR-residu naar 

de Maasvlakte 

 

 

Vergelijking voor- en nadelen 

Milieuaspect Voordeel Nadelen 

Lucht 
Zoutzuur emissie 4.248 kg/jaar 

lager  

144.000 kg/jaar meer CO2 emissie 

19,2 kg/jaar meer fijn stof 

583 kg/jaar meer NOx 

Afvalstoffen  650 ton/jaar meer RGR-residu 

Verkeer  

62 extra transporten of 53.375 km 

 

 

Conclusie 

De negatieve milieueffecten van de extra natriumbicarbonaat dosering zijn: extra CO2-emissie, 

extra te storten RGR-residuen en extra verkeersemissies. Het enige positieve milieueffect is een 

lagere zoutzuur emissie. De luchtkwaliteit wordt daardoor echter Niet In Betekenende Mate (NIBM) 

negatief beïnvloed (zie bijlage 1). De integrale beoordeling van de voor- en nadelen voor het milieu 

leidt dan ook tot de conclusie dat het milieuhygiënisch gezien beter is de jaargemiddelde emissie 

grenswaarde te verhogen van 5 naar 8 mg/Nm3.  
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BIJLAGE 4: BEOORDELING IN HET KADER VAN DE NB-WET 
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BIJLAGE 5: BESLUIT GS PROVINCIE FRYSLÂN OP DE MER-AANMELDNOTITIE 

 




