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Betreft Afwijking rookgasdebiet, REC, Lange Lijnbaan 14 te Harlingen

Geachte

In de afgelopen periode heeft een toezichthouder van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
(FUMO) een aantal gesprekken met u gevoerd over het rookgasdebiet van de Reststoffen Energie
Centrale BV. (REC) , gelegen aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen Vervolgens zijn hierover op 22
juni 2016 afspraken gemaakt in het kader van de vergunningverlening en het toezicht op de naleving
van de milieuwet- en -regelgeving, In deze brief informeren wij u over de afspraken

Rookgasdebiet
In de aanvraag voor de luchtkwaliteitsberekeningen wordt een genormaliseerd droog rookgasdebiet
gehanteerd van 177.000 Nm3/uur (droog en 11% 02). Uit verschillende rapportages (Jaarrapportages
luchtemissies REC Harlingen en parallelmetingen) blijkt dat het werkelijke naar droge
genormaliseerde toestand omgerekende rookgasdebiet in 2014 en 2015 afwijkt van het in de
aanvraag genoemde debiet. Het werkelijke gecorrigeerde debiet is vastgesteld op ongeveer 230.000
Nm3/uur, droog en 11% 02). Metingen die in het kader van toezicht bij uw inrichting zijn uitgevoerd,
bevestigen dit beeld. Het jaargemiddelde genormaliseerde naar droge omstandigheden omgerekende
rookgasdebiet is daarmee circa 30% hoger dan gehanteerd in de aanvraag die deel uitmaakt van de
vergunning. De REC is daarmee op dit punt in werking in afwijking van de vergunning. Dat is ook het
geval indien rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid.

De situatie is met u besproken en u heeft hierover contact opgenomen met Arcadis, opsteller van het
luchtkwaliteitsrapport dat onderdeel uitmaakt van de vergunning. Na dit contact met Arcadis bent u tot
een vergelijkbare conclusie gekomen. U geeft daarbij aan dat het ten opzichte van de vergunning
verhoogde genormaliseerde rookgasdebiet geen nadelig milieueffect heeft. Wij zijn echter van mening
dat dit zal moeten blijken uit een nieuwe aanvraag.

Het in werking zijn van de installatie met een hoger genormaliseerd rookgasdebiet (droog en 11% 02)
dan is aangevraagd, is een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, sub 2 en 3 en
artikel 2.3, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo). Hierin staat dat het
verboden is om zonder omgevingsvergunning een inrichting in werking te hebben of de werking ervan
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te wijzigen en dat het verboden is te handelen in strijd met een voorschrift van een
omgevingsvergu nning

De provincie Fryslân heeft de Landelijke Handhavingsstrategie (de LHS) vastgesteld. Doel van de
LHS is bijdragen aan rechtsgelijkheid en een ‘gelijk speelveld’ voor normadressaten. In de LHS is een
interventiematrix opgenomen. Met behulp van deze matrix kan worden bepaald welke maatregel
passend is bij een overtreding. Leidend voor het bepalen van een maatregel zijn het gedrag van de
overtreder en de (mogelijke) gevolgen van de overtreding.

Wij hebben er daarom voor gekozen om u te informeren over onze constatering en met u in overleg te
gaan over de wijze waarop de feitelijke situatie in een vergunning kan worden geformaliseerd. In de
volgende alinea gaan wij in op de maatregelen die u moet nemen.

Maatregelen
Om de tekortkomingen te beëindigen, moet u uiterlijk 31 december 2016 een ontvankelijke aanvraag
hebben ingediend voor het veranderen van de omgevingsvergunning. In deze aanvraag moet het
werkelijke genormaliseerde rookgasdebiet (droog, 11% 02) in overeenstemming wordt gebracht met
de uitgangspunten van deze nieuwe aanvraag. De aanvraag moet in ieder geval een naar de
werkelijke situatie aangepast Luchtkwaliteitsonderzoek met verspreidingsberekening bevatten,
waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat het effect is op de omgeving. In de aanvraag dient bovendien
aangetoond te worden dat met het hogere genormaliseerde rookgasdebiet geldende
luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden. De berekeningen moeten voldoen aan de huidige
inzichten

Nadat de uitkomsten van het aan de werkelijke situatie en actuele inzichten aangepaste
Iuchtkwaliteitsonderzoek bekend zijn, zal de aanvraag in overleg met de vergunningverlener volgens
de dan te bepalen juiste vergunningprocedure kunnen worden ingediend.

U kunt er ook voor kiezen uw bedrijfsvoering zo danig aan te passen, dat op 31 december 2016 wordt
voldaan aan het op dit moment vergunde droge rookgasdebiet.

Na afloop van de gestelde termijnen zal een toezichthouder controleren of de tekortkomingen zijn
beëindigd

Nog vragen?
Voor vragen over vergunningverlening kunt u contact opnemn met van de
FUr4. bereikbaar op telefoonnummer oor eventuele vragen over en/of opmerkingen
op jieze brief kunt u contact opnemen met van de FUMO, bereikbaar op

ummer

college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

Hellinga
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