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„

^

2 8 NOV. 2013

Verzonden: '^
Beschikken hierbij tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift ter bescherming van het milieu aan Gebr.
Hummel Recycling B.V. op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter
bekend als het Activiteitenbesluit.
1.

MAATWERKBESLUIT

1.1
Activiteitenbesluit
Gebr. Hummel Recycling B.V. (hierna: Hummel) is begin jaren 90 gevestigd op het industrieterrein Diepswal
in Leek, aan het Mulderspark 17. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de handel, op- en overslag, sortering,
persing, bundeling en het mechanisch verkleinen van kunststofrestproducten en oud papier. De inrichting
heeft op 8 augustus 2006 een revisievergunning verkregen op grond van de Wet milieubeheer, die nadien
diverse keren is gewijzigd middels een veranderingsvergunning, een melding en een ambtshalve
aanpassing.
Per 1 januari 2011 is door een wetswijziging het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) van toepassing geworden op de inrichting. Het bedrijf Hummel moet worden aangemerkt
als een type B-inrichting zoals bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Type B-inrichtingen vallen in
hun geheel onder het Activiteitenbesluit en hebben geen milieuvergunning nodig. Dit betekent dat per 1
januari 2011 de vergunningplicht ingevolge de Wabo geheel is komen te vervallen voor Hummel. Hummel
moet voldoen aan de voorschriften van het landelijk geldende Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 2.20
lid 1 van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om aanvulde maatwerkvoorschriften op te leggen, bijvoorbeeld
ten aanzien van het aspect geluid. Enkele voorschriften van de vervallen vergunning werken op grond van
het overgangsrecht nog 3 jaar (tot 1 januari 2014) door als maatwerk.
Met bovengenoemde wetswijziging zijn gedeputeerde staten op grond van de (volledig) Wabo bevoegd
gezag voor de inrichting van Hummel. Nadat landelijk de omgevingsdiensten zijn opgericht en de kwaliteit
van de dienstveriening is gebord, zal het bevoegd gezag weer overgaan naar de gemeente. Naar
verwachting zal dat in 2014 geschieden.
1.2
Ambtshalve stellen van maatwerk
Wij hebben op 15 december 2011 een bezoek gebracht aan de inrichting van Hummel. Naar aanleiding van
dit bezoek, is gebleken dat de normen van het Activiteitenbesluit ruimer zijn dan noodzakelijk waardoor het
wenselijk is om het via maatwerkvoorschriften nader te reguleren. Hiervan is Hummel op 16 maart 2012 op
de hoogte gesteld. Nadien is op 4 september 2012 door Gedeputeerde Staten de "Beleidsregel
maatwerkvoorschriften Barim" vastgesteld. Hierin lezen wij een bevestiging om in dit geval over te gaan tot
maatwerk.
1.3
Verzoek maatwerk en handhaving FrisLeek
Wij hebben op 25 oktober 2011 een verzoek ontvangen van FrisLeek om handhaving en/of om
maatwerkvoorschriften te stellen voor de aspecten geluid, geur en inperking van de bedrijfstijden bij
Hummel. Op dit verzoek is op 23 december 2012 gereageerd en uiteindelijk is op 12 maart 2012 besloten
dat er geen gronden waren voor handhaving. Gelijktijdig is besloten dat er maatwerkvoorschriften zullen
worden gesteld voor het aspect geluid en niet voor de geurhinder en de bedrijfstijden. Tegen dit besluit is op
een bezwaarschrift ingediend. De provinciale Commissie rechtsbescherming heeft ons op 17 december
2012 geadviseerd over het op dit bezwaar te nemen besluit. De commissie heeft ons geadviseerd om de
bezwaren ongegrond te verklaren, wat is overgenomen in ons besluit op bezwaar van 29 januari 2013. Dit
maatwerkbesluit heeft dan ook uitsluitend betrekking op het aspect geluidhinder.
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1.4
Procedure
Wij hebben Hummel per brief op 16 maart 2012 aangekondigd dat we overgaan tot het stellen van
maatwerk. Daarbij hebben we de gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen en om een
geactualiseerd akoestisch rapport te overieggen. De adviseur van Hummel heeft aangegeven dat er in hun
optiek geen gronden zijn om maatwerk te stellen, er geen bescherming toekomt aan woningen op het
bedrijven terrein, er sprake is van willekeur en heeft geen nieuw akoestisch rapport overiegt.
Daarnaast heeft een consultatie plaatst gevonden over een eindconcept van dit besluit met participanten van
FrisLeek. De gemaakte opmerkingen zijn betrokken bij dit besluit
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de drijver van de inrichting. Daarnaast wordt
een kennisgeving gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden. De dag na de bekendmaking treedt de
beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het
college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van de beschikking niet. Indien belanghebbende er belang bij hebben dat de werking van deze beschikking
wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, afd. Bestruursrecht, postbus 200, 9400 AE Assen.
2.

GELUID

2.1
Geluidnormen
Middels het Activiteitenbesluit worden voor een groot aantal type inrichtingen algemene regels gesteld,
geluidnormen. In de milieuvergunning waren geluidsgrensnorm opgenomen voor het gemiddeld
geluidsniveau en de maximale pieken. De milieuvergunning van 7 juli 2009 had alleen betrekking tot
activiteiten binnen de inrichting die tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden. Deze geluidvoorschriften zijn op
grond van overgangsrecht tot 2014 van kracht.
Huidige grenswaarden geluidsniveaus Activiteitenbesluit en overgangsrecht tot 2014.
19:00-23:00 uur
07:00-19:00 uur
periode:
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr.Li)
Woningen buiten het
tot 2014: 44 dB (A)
45 dB(A)
bedrijventerrein (woonwijk)
daarna: 50 dB(A)
(Bedrijfs)woningen op het
tot 2014: 55 dB (A)
50 dB(A)
bedrijventerrein
daarna: 55 dB(A)
Maximale geluidsniveaus (LAmax)
Woningen buiten het
tot2014:45dB(A)
65 dB(A)
bedrijventerrein (woonwijk)
daarna: 70 dB(A)
(Bedrijfs)woningen op het
tot2014:55dB(A)
70 dB(A)
bedrijventerrein
daarna: 75 dB(A)

23:00-07:00 uur
40 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)

Bij de aanvraag van 11 januari 2010 om verruiming van de werktijden, die later moest worden aangemerkt
als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, is een akoestisch onderzoek bijgevoegd. In dit
onderzoek zijn de indertijd aangevraagde activiteiten vastgelegd. Met dit gegeven is het Hummel toegestaan
om in de dag-, avond en nachtperiode te werken. In de dagperiode (7:00 tot 19:00 uur) zijn, op grond van het
overgangsrecht, de oude geluidsnormen van de vergunning nog van kracht. In de avond en nacht gelden de
algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Op 1 januari 2014 zal, na het verstrijken van het
overgangsrecht, de inrichting volledig worden gereguleerd via het Activiteitenbesluit, mits er geen maatwerk
is opgelegd.
De geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit houden geen rekening met de omgeving en de typering
hiervan. Hierin is gesteld dat een hinderniveau voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50, 45 en
40 dB(A) aanvaardbaar is voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor het maximale
geluidsniveau geld een aanvaardbaar niveau van 70, 65 en 60 dB(A) voor de respectievelijk perioden. Dit
heeft tot gevolg dat het Activiteitenbesluit meer geluidruimte geeft dan het bedrijf Hummel nodig heeft en
wenselijk is.
2.2
Akoestisch onderzoek aanvraag/melding 2010
Bij de aanvraag van 11 januari 2010 om verruiming van de werktijden, die later moest worden aangemerkt
als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, was een akoestisch onderzoek bijgevoegd. In dit
onderzoek is de representatieve bedrijfssituatie vastgelegd met een prognose gemaakt van de
geluidbelasting in de omgeving. Met dit gegeven is het Hummel toegestaan om in de dag-, avond en
nachtperiode te werken, binnen het kader van deze aanvraag/melding en het Activiteitenbesluit.
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2.3
Akoestisch onderzoek toezicht op de naleving 2012
Vanuit de omgeving van Hummel wordt regelmatig geklaagd over geluidshinder. Om te kunnen bepalen of
deze klachten gegrond waren is in opdracht van de provincie Groningen een akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Hiertoe is het rapport "controle metingen activiteiten Gebroeders Hummel recycling BV te Leek",
datum 17 oktober 2012, kenmerk 120016-00 opgesteld. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het bedrijf
voldoet aan de grenswaarden die gesteld zijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Aan de
grenswaarden die gesteld zijn voor het beperken van maximale geluidsniveaus werd niet altijd voldaan.
De laad- en losactiviteiten van containers en vooral de heftrucbewegingen in de avond- en nachtperiode zijn
de voornaamste oorzaak van de overschrijdingen. Daarnaast is geconstateerd dat de representatieve
bedrijfssituatie zoals beschreven in de aanvraag om vergunning niet altijd overeenkomt met de practijk. Het
gaat hier om het aantal heftruckbewegingen die op het buitenterrein wordt ingezet.
2.4
Status en beschermingsniveau bedrijfswoningen
Op grond van het Activiteitenbesluit worden "woningen op een bedrijfsterrein" minder streng beschermd dan
woningen buiten het terrein. Zo hanteert het Activiteitenbesluit voor deze bedrijfswoningen grenswaarden die
5 dB hoger liggen dan de normen voor woningen in een woonwijk of het buitengebied. Daarnaast adviseert
de Handreiking Industrielawaai en Vergunningveriening om voor bedrijfswoningen op een bedrijventerrein
een lager beschermingsniveau te hanteren dan voor woningen in een woonwijk.
Op 26 augustus 2002 is het bestemmingsplan 'Bederijventerrein Diepswal 2001' vastgesteld door de
gemeenteraad van Leek en deze later gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten. Indertijd heeft de
provincie aangegeven dat de combinatie zware bedrijvigheid en wonen niet wenselijke is en het primaat
moet worden gegeven aan bedrijvigheid. Een combinatie van wonen en bedrijvigheid werd strijdig geacht
met de goede ruimtelijke ordening. Op 30 augustus 2004 is het plan 'Bedrijventerrein Diepwal partiele
herziening 2003' vastgesteld door de gemeenteraad en op 14 december 2004 goedgekeurd door
gedeputerde staten. Met dit bestemmingsplan is het bouwen en gebruik van nieuwe bedrijswoningen op het
Mulderspark niet meer toegestaan en zijn bestaande bedrijfswoningen onder het overgangsrecht gebracht.
Daarmee zijn de bedrijfswoningen feitelijk wegbestemd. Op een ander deel van het bedrijventerrein met de
bestemming "kleine bedrijvigheid", zijn bedrijfswoningen nog wel toegestaan, mits ze de bedrijvigheid niet
belemmeren.
Op 1 januari 2013 is een wetswijziging in werking getreden waarmee, voor verschillende wetten zoals de
Wabo, het planologische regime en niet langer het feitelijk gebruik bepalend wordt voor de bescherming die
een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten. Deze nieuwe bepaling zorgt ervoor dat bij het
beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning een koppeling wordt gelegd tussen milieu en
ruimtelijke ordening. Bij het beschermen van woningen in de omgeving van de inrichting wordt niet langer
uitgegaan van het feitelijk gebruik daarvan, maar van de planologische status van de betrokken gronden. In
het geval van de bedrijfswoningen op het Mulderspark zijn deze wegbestemd, maar vallen ook onder het
overgangsrecht van artikel 18 van het bestemmingsplan waardoor er geen sprake is van strijdig gebruik of
bouwwerk. Deze wetswijziging heeft dan ook geen direkt gevolg voor de status van de bedrijfswoningen.
Op grond van bovenstaande moet worden geconcludeerd dat de bedrijfswoningen, anders dan de woningen
buiten het bedrijfsterrein, een minder hoog beschermingsniveau toekomt. Gelezen de ruimtelijk afweging bij
het vaststellen van het bestemmingsplan, volstaat voor de woningen op het bedrijventerrein het reguliere
beschermingsniveau volgens Activiteitenbesluit.
2.5
Beoordeling akoestische situatie
Nog afgezien van het verzoek van FrisLeek om maatwerk, is het gezien bovenstaande wenselijk om via
maatwerk strengere geluidvoorwaarden te stellen aan Hummel, in het bijzonder ter bescherming van de
woningen buiten het bedrijventerrein. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van geluidsmetingen in het
kader van het toezicht op de naleving. Hierbij gaat het om de beoordeling van het industrielawaai en de
ruimtelijke inpassing van het geluid. Met name het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (geluidsbelasting)
en de geluidspieken (maximale geluidsniveaus) die worden veroorzaakt door activiteiten op het terrein van
de inrichting.
2.5.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is in feite een gemiddelde geluidsbelasting veroorzaakt door alle
geluidsbronnen binnen de inrichting waarbij rekening is gehouden met de bedrijfsduur per geluidsbron. Deze
worden vervolgens gecumuleerd en uitgemiddeld over de beoordelingsperiode. Het beoordelen van dit
gemiddeld geluidsniveau heeft tot doel om te kunnen bepalen of het geluidsniveau binnen de typering van
de omgeving met haar omgevingsgeluid past. Hoe hoger het gemiddeld geluidsniveau boven het
omgevingsgeluid uitstijgt, des ter meer het hinderniveau toeneemt.
Op grond van de representatieve bedrijfssituatie van het bedrijf is met behulp van een rekenmodel de
gemiddelde geluidsbelasting in de omgeving berekend. Deze waarden worden in onderstaande tabel in de
2^ kolom vermeld.
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Voor de beoordeling van het hinderniveau als gevolg van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn de
adviezen uit hoofdstuk 4 van de "Handreiking industrielawaai en vergunningveriening" toegepast. De
richtwaarden en de voorkeurswaarden en de normen van het Activiteitenbesluit worden in de derde kolom
weergegeven.
"^^"■--^-J-angtijdsgemiddeld
^ ^ ^ \ i n dB(A)
punt
^^"~-.....,,.^^
Tolbertervaart 10
Kruisven 12
Mulderspark 11a

Beoordelingsniveau
(berekende niveau
aanvraag)

Maatwerknormen

Voorkeurwaarde
handreiking /
Activiteitenbesluit

dag
42

avond

nacht

dag

avond

nacht

dag

avond

nacht

35

30

45/50

40/45

35/40

42

35

30

40

31
42

27

45/50

40/45

35/40

40

45/45

31
-

27

-

55

38

55/55

50/50

-

Op 11 januari 2010 heeft Hummel een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van haar werktijden. Hiertoe
is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De uitbreiding betrof werkzaamheden in de avond- en nachtperiode
in loods 1 aan Mulderpark 17 en heftruckbeweging van één heftruck op het buitenterrein aan Mulderspark 17
gedurende de avondperiode. De wijzigingen gaven in de dagperiode geen toename in geluid en pasten
binnen de vergunde grenswaarden. Voor de avond- en nachtperiode is aangetoond dat de geluidsbelasting
past binnen de richtwaarden die de Handreiking industrielawaai en vergunningveriening voor de
omgevingstypering adviseert.
Geconcludeerd is dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau past binnen het omgevingsgeluid dat
behoord tot de omgevingstypering en is daarmee milieuhygiënisch verantwoord. Op grond van de indertijd
aangevraagde activiteiten waren bij ons geen bezwaren tegen het verienen van de milieuvergunning.
Hiervoor is reeds vermeld dat nadien door een wijziging van het Activiteitenbesluit, de verguinningplicht is
vervallen. Nog steeds kan worden geconstateerd dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ruimschoots
past binnen de algemene geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Wel kan worden gesteld dat deze
algemene normen in dit specifieke geval, te ruim zijn en het wenselijk is om maatwerkvoorschriften voor
geluid vast te leggen.
2.5.2 Maximale geluidsniveaus
Tijdens het akoestisch onderzoek dat in verband met het toezicht op de naleving is uitgevoerd, blijkt dat niet
altijd werd voldaan aan de geprognosticeerde maximale geluidsniveaus zoals in het onderzoek behorend tot
de aanvraag om vergunning is aangevraagd.
Vooral de laad- en losactiviteiten als gevolg van containerhandelingen en de heftruckbewegingen zorgen
voor overschrijdingen van de al vergunde maximale geluidsniveaus in de avondperiode. Hierbij moet wel
worden opgemerkt dat de normen van de vergunning zeer streng waren, omdat het gerekende
geluidsniveau bij de te beschermen woningen aan de Tolbertervaart en Kruisven ver beneden de
geadviseerde voorkeurswaarden niveaus liggen. Er is toen aansluiting gezocht bij lage aangevraagde niveau
(zie T en laatste kolom). Volgens artikel 2.17, lid a, van het Activiteitenbesluit gelden de volgende (ruimere)
grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus.
'^^"---^iekniveau in
^--^^B(A)
punt
^"^^-v.,,^^
Tolbertervaart 10
Kruisven 12
Mulderspark 11a

Beoordelingsniveau
(berekende niveau
aanvraag)

Maatwerknormen

Voorkeurswaarde
Handreiking /
Activiteitenbesluit

dag
48

avond
54

nacht

dag

avond

nacht

dag

55/70

50/65

45/60

48

avond
54

nacht

40

54

47

34

55/70

50/65

45/60

54

47

34

75

60

54

65/75

60/70

55/65

-

-

-

40

Maximale geluidsniveaus die inherent zijn aan de overslagactiviteiten, moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen dan wel worden beperkt. Om die reden stellen wij de voorwaarde dat de containerhandelingen
en los- en laadactiviteiten niet in de avond- en nachtperiode plaats mogen vinden, wat overigens conform de
representatieve bedrijfssituatie is, zoals beschreven in het akoestisch onderzoek van 5 januari 2010.
Verder is het wenselijk de containerhandelingen op een andere plek op het terrein te laten plaatsvinden,
waardoor de afstand tussen de woningen aan de Kruisven en deze handelingen groter wordt. Door het
vergroten van de afstand vindt er een reductie van het geluidsniveau plaats.
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Daarnaast is tijdens het onderzoek, dat in opdracht van de provincie Groningen is uitgevoerd, geconstateerd
dat het aantal heftrucks dat wordt ingezet in de avond- en nachtperiode niet overeen komt met de
representatieve bedrijfssituatie. Om de handhaafbaarheid van dit gegeven te vergroten, zal via een
maatwerkvoorschrfit worden voorgeschreven dat het aantal heftrucks dat over de etmaal perioden wordt
ingezet, overeenstemt met de representatieve bedrijfssituatie zoals beschreven in het akoestisch onderzoek
van 5 januari 2010. Hiermee worden frequentie van geluidspieken o.a. als gevolg van het botsen,
klepperende klepels beperkt.
Voor het overige dient het niveau van geluidspieken te voldoen aan de geluidsvoorschriften zoals verwoord
in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
2.6
Conclusie
Wij zijn van mening dat de geluidnormen die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit voor Hummel onnodig
ruim zijn, waardoor het nodig is om het via maatwerkvoorschriften nader te reguleren. Op basis van artikel
2.20 van het Activiteitenbesluit, stellen wij lagere grenswaarden voor het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau het maximaal geluidsniveau en schrijven we enkele gedragsregels voor.
3.
BESLUIT
Gedeputeerde Staten concluderen dat het opleggen van een maatwerkvoorschrift nodig is in het belang van
de bescherming van het milieu. Gelet op het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling, de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht leggen wij daarom het in de
bijlage genoemde maatwerkvoorschrift op. Wij maken u erop attent dat het naleven van dit voorschrift niet
inhoudt dat hiermee tevens is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen etc. zijn
gesteld.
3.1

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 26 november 2013.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

^ ^
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, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Gebr. Hummel Recycling B.V., Mulderspark 17, 9351 NR Leek
Stroop Raadgevende Ingenieurs B.V., Postbus 46, 9350 AA Leek
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek
FrisLeek, p/a J.F. de Vries, Heihorst 35, 9356 HC Tol bert
Dhr. P. Bijlsma, Mulderspark 13/A, 9351 NR Leek
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VOORSCHRIFTEN
1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid veroorzaakt door de inrichting, mag de in
onderstande tabel genoemde waarden niet overschrijden:
Beoordelingspunt

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) in dB(A)
Dagperiode
07:00-19:00 uur

Tolbertervaart 10
Kruisven 12

42 dB(A)

Avondperiode
19:00-23:00 uur
35 dB(A)

Nachtperiode
23:00-07:00 uur
30 dB(A)

40 dB(A)

31 dB(A)

27 dB(A)

2. Voor het maximaal geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en
toestellen, evenals door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel
aangegeven waarden.
Beoordelingspunt

Tolbertervaart 10
Kruisven 12

Maximaal geluidsniveau (LAmax) in dB(A)
Dagperiode*
Avond periode
07:00-19:00 uur
19:00-23:00 uur
48 dB(A)
54 dB(A)
54 dB(A)
47 dB(A)

Nachtperiode
23:00-07:00 uur
40 dB(A)
34 dB(A)

* In het beoordelen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maxima e geluidsniveaus zijn, op
grond van art.2.17, lid 1, onder b, de laad- en losactiviteiten tussen 07:00 en 19:00 uur uitgezonderd.
3.
4.
5.

Het af- en epileren van containers mag niet tussen 19:00 uur en 07:00 uur plaatsvinden.
Het af- en epileren van containers mag niet plaatsvinden op het voorterrein van loods 5.
De heftruck(s) op het buitenterrein mogen niet meer gebruikt worden dan hieronder genoemd aantal en
periode.
07:00-19:00 uur
19:00-23:00 uur
23:00-07:00 uur
tijdperiode:
Aantal en duur heftruck(s)
voor-, achter- en
binnenterrein

3 stuks a 8 uur
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1 stuk a 1 uur
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