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Groningen, 4 mei 1999
nr. 99/3.212/18 , RMM
Verzonden: 11 mei 1999

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN
Beschikken bij dit besluit op de aanvraag van BFI Holding B.V. te Oosterbeek om een vergunning als
bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (revisievergunning) ten behoeve van de inrichting BFI
Veendam te Wildervank.
I. AANVRAAG VERGUNNING
Op 13 januari 1998 ontvingen wij een brief van BFI Holding B.V. te Oosterbeek, gedateerd 8 januari
1998, ref. nr. 98005/cvac/5.2.4. Hierbij wordt namens IBA Milieu B.V. (hierna: IBA), eveneens
gevestigd te Oosterbeek, gevraagd een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer
(Wm) ten behoeve van de inrichting BFI Veendam, gelegen aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank,
kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie A, nrs. 2757, 2778, 2465 en 2698. Deze aanvraag is
tezamen met de volgende stukken bij ons college ingediend:
- de aanvraag voor een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo), omvattende zowel de lozingen uit de bestaande inrichting als die uit de bij te plaatsen
afvalwaterzuiveringsinstallatie (ultrafiltratie-installatie: UF-installatie);
- het milieu-effectrapport (MER) met betrekking tot de UF-installatie, registratienummer RK0700.MER, gedateerd 2 juli 1997, waarbij is ingevoegd een addendum d.d. 3 oktober 1997.
Binnen de inrichting van BFI Veendam vinden onder meer de volgende activiteiten plaats:
1. Acceptatie en registratie van (gevaarlijke) afvalstoffen;
2. Op- en overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen;
3. Bewaren van (gevaarlijke) afvalstoffen;
4. Be- en verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen.
De Wm-aanvraag omvat voorts een aantal activiteiten welke niet eerder vergund waren:
1. het plaatsen van een UF-installatie voor het zuiveren van afvalwater;
2. de op- en overslag van levensmiddelen die niet (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie;
3. de op- en overslag van ammoniak en de opslag van ammoniaktanks.
Omdat de onder 1. genoemde activiteit, het zuiveren van afvalwater door middel van ultrafiltratie, ten
dele betreft de verwerking (zuivering) van gevaarlijk afval, en er aldus in zoverre sprake is van een
installatie voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in categorie 18.4 van onderdeel
C van de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.), diende ter zake van die
activiteit een MER te worden opgesteld.
De binnen de inrichting BFI Veendam verrichte respectievelijk te verrichten activiteiten vallen onder
categorie 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb); de diverse hier van
toepassing zijnde sub-categorieën binnen de genoemde categorie 28.4 worden genoemd in de aanvraag. Uit het van toepassing zijn van categorie 28.4 vloeit voort dat ons college voor de beslissing op
de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm het bevoegde gezag is.
Zoals hiervoor reeds is aangeduid, is gelijktijdig met de indiening van de hier aan de orde zijnde
aanvraag voor de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ingediend de aanvraag voor de hiermee
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verband houdende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Gezien de
nauwe samenhang tussen deze beide aanvragen brengt dit met zich mee dat in casu van toepassing is
de coördinatie-regeling welke is neergelegd in de artikelen 8.28 en volgende
(par. 8.1.3.2) van de Wm in samenhang met artikel 7b van de Wvo. Aangezien ook voor wat betreft de
beslissing op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wvo ons college het bevoegde gezag is, berust
de zorg voor de inhoudelijke afstemming tussen de op de beide aanvragen te nemen beschikkingen in
zijn geheel bij ons college. Van de inhoudelijke samenhang tussen de beide aanvragen en van de
daarop te nemen beschikkingen hebben wij ons dan ook in de zin van de zojuist gereleveerde
coördinatie-regeling de nodige rekenschap gegeven.

II. GEVOLGDE PROCEDURE
Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7:20, eerste lid juncto 8.6 en 8.7 van de Wm en artikel
3:17 van de Awb hebben wij bij brieven van 19 februari l998, nr. 98/555/1 t/m 11/8, RMM, een
exemplaar van de aanvraag en het daarbij behorende MER verzonden aan de bij deze procedure
betrokken instanties, waaronder de wettelijk aangewezen adviseurs.
Het MER is tezamen met de aanvraag ter inzage gelegd in de periode van 23 februari 1998 tot en met
23 maart 1998. Gedurende deze periode konden door een ieder schriftelijk opmerkingen over het MER
worden ingebracht. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt
Wel is, naar aanleiding van het MER, een schrijven ontvangen van de heer E. Schmaal te Wildervank,
maar dit schrijven blijkt, gelet op de inhoud daarvan, betrekking te hebben op de aanvraag om
vergunning ingevolge de Wm. Voor onze overwegingen dienaangaande willen wij verwijzen naar
onderdeel IV, punt 1b van de considerans van deze beschikking.
Op 12 maart 1998 heeft een openbare zitting als bedoeld in artikel 7:24 van de Wet milieubeheer
plaatsgevonden, alwaar mondeling opmerkingen over het MER konden worden ingebracht.
Op deze zitting zijn mondeling opmerkingen ingebracht door de heer J. Boekholt te Wildervank. Op
deze opmerkingen zullen wij in onderdeel IV, punt 1a van de considerans van deze beschikking nader
ingaan.
Bij brief van 23 april 1998, kenmerk U224-98/Pi/ao/710-59 heeft de Commissie voor de m.e.r. het
toetsingsadvies (overeenkomstig artikel 7.26 van de Wm) uitgebracht ten behoeve van de besluitvorming over het MER betreffende de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BFI Veendam. Dit
toetsingsadvies zal hieronder worden besproken in onderdeel IV, punt 1, ad c van de overwegingen
van dit besluit. Ingevolge artikel 7.23, vierde lid, tweede volzin, van de Wm is het toetsingsadvies
tevens ter inzage gelegd.
Vanwege de aard van de inrichting moet de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) ingevolge artikel 8:36 van de Wm een verklaring van geen bedenkingen
afgeven voordat de vergunning kan worden verleend. Een exemplaar van de aanvraag is daartoe bij
brief d.d. 19 februari 1998, nr. 98/555/7/8, RMM, aan het ministerie van VROM toegezonden,
vergezeld van een advies voor de verlening van de verklaring van geen bedenkingen. Het ontwerp van
de verklaring is gedateerd op 29 mei 1998 en ontvangen op 2 juni 1998 en is in afschrift gevoegd bij
het ontwerp van de onderhavige beschikking. De definitieve versie van de verklaring is ontvangen bij
schrijven van de Minister van VROM d.d. 26 februari 1999, ingekomen op 1 maart 1999, kenmerk
MBA nr. 99143465 VVGB 125, en is in afschrift bij de onderhavige beschikking gevoegd.
Vervolgens is het ontwerp van deze beschikking tezamen met de overige van belang zijnde stukken ter
inzage gelegd (artikel 3:21 Awb en art. 13.4 Wm), waartoe dit ontwerp bij de overige, reeds ter inzage
liggende stukken (MER en aanvraag) is gevoegd.
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Daaraan voorafgaande zijn de tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm behorende stukken
gewijzigd/vervangen dan wel aangevuld. Bij brieven van 18 mei 1998 zijn de gewijzigde respectievelijk aanvullende gegevens toegezonden aan de bij deze procedure betrokken instanties, waaronder
de wettelijk aangewezen adviseurs, waarbij aan burgemeester en wethouders van de gemeente
Veendam is verzocht om deze te voegen bij de reeds ter inzage liggende aanvraagstukken.
Gedurende de daarvoor ingevolge artikel 3:23 Awb gestelde termijn zijn naar aanleiding van het
ontwerp van de beschikking geen adviezen uitgebracht.
Gedurende de daarvoor ingevolge artikel 3:24 Awb gestelde termijn zijn de na te noemen schriftelijke
reacties ontvangen.
1. Bij schrijven d.d. 22 december 1998, ref. nr. 98546/MK, ontvangen op 23 december 1998, zijn naar
aanleiding van het ontwerp van de beschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen ingediend
door BFI Holding te Oosterbeek (namens en ten behoeve van IBA Milieu). Op de inhoud van deze
bedenkingen, waarvan tevens terinzagelegging heeft plaatsgevonden, wordt in onderdeel IV, punt
2, van de considerans van deze beschikking nader ingegaan.
2. Bij schrijven d.d. 15 december 1998, ontvangen 21 december 1998, is een reactie ontvangen van
Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal. Op deze reactie wordt verder ingegaan in onderdeel IV, punt
2, van de considerans van deze beschikking.

III.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing overwegen wij het volgende.
I. ALGEMEEN.
Wij hebben bij het nemen van onze beslissing onder andere de volgende aspecten betrokken,
respectievelijk wij hebben rekening gehouden met de volgende aspecten.
I.1. Bestaande toestand van het milieu.
a. De situering van de inrichting.
De inrichting is gesitueerd op het industrieterrein in Wildervank en richt zich in hoofdzaak op het open overslaan, bewaren en be- en verwerken van bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval , huishoudelijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Tevens vindt er op- en overslag van vloeibare ammoniak
plaats.
Het terrein is gelegen ten oosten van het Oosterdiep en wordt ontsloten door de Meihuizenweg, via
de Dalweg 12 richting de N33.
In de onmiddelijke omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden aanwezig, die een
bijzondere bescherming vereisen.
b. Geschiedenis, aard en capaciteit van de inrichting.
De historie van het bedrijf is omschreven in hoofdstuk 0 van de vergunningaanvraag.
Bij BFI Veendam was tot nog toe vergunningtechnisch sprake van twee afzonderlijke inrichtingen,
BFI Afvalverwerkingstechnieken (voorheen Jan Oldenburger/Nova Recycling B.V.) en BFI
Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V. (voorheen Nova Chemie B.V.).
BFI Afvalverwerkingstechnieken is de handelsnaam van IBA Milieu B.V. en omvat een afvalbe- en
verwerkingsinrichting voor bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval.
BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V. houdt zich bezig met activiteiten met gevaarlijk afval.
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Omdat IBA de intentie heeft om alle bedrijfsactiviteiten bij BFI Veendam te integreren in één
inrichting met één vergunninghoudster, heeft de thans te verlenen Wm-vergunning betrekking op alle
activiteiten van IBA Milieu B.V. en BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord B.V. aan de Meihuizenweg
25 te Wildervank. De inrichting wordt in de aanvraag derhalve aangeduid als BFI Veendam.
Jaarlijks worden maximaal 25.000 ton bedrijfsafvalstoffen, maximaal 50.000 ton bouw- en sloopafval
en maximaal 25.000 ton huishoudelijke afvalstoffen gescheiden, gesorteerd en overgeladen.
Het scheiden en sorteren van deze afvalstromen gebeurt op een vloeistofdichte vloer in een sorteerhal.
De na sortering voor hergebruik c.q. nuttige toepassing geschikte materialen worden separaat
opgeslagen.
Voor gevaarlijk afval geldt dat BFI Veendam op jaarbasis maximaal 15.000 ton KGA, KCA, garageafval, specifiek ziekenhuisafval en andere vaste gevaarlijke (bulk)afvalstoffen verwerkt. De opslagcapaciteit van de inrichting is op dit moment 600 ton.
De capaciteit van de shredderinstallatie bedraagt 15 m3 per uur.
Voor OWS is de maximale verwerkingscapaciteit op jaarbasis 5.000 ton. De maximale opslagcapaciteit is 500 m3.
Voor afgewerkte olie in kleinverpakking bedraagt de maximale overlaadcapaciteit op jaarbasis 400
ton. De maximale opslagcapaciteit is 5 m3.
De capaciteit van de te installeren UF-installatie zal 6.100 ton per jaar bedragen.
c. Vergunningensituatie.
In hoofdstuk 1.4 van de aanvraag is een overzicht gegeven van de huidige vergunningensituatie.
BFI Veendam beschikt over een oprichtingsvergunning en een tweetal uitbreidingsvergunningen op
grond van de Afvalstoffenwet (Aw); deze waren geldig tot 4 augustus 1998.
Specifiek voor het onderdeel gevaarlijk afval beschikt BFI Veendam tot 1 januari 2000 over een
vergunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen (Wca) voor de volgende activiteiten:
het bewaren van gevaarlijke afvalstoffen m.u.v. mengsels van olie-, water en slib en
(metaalhoudend) slib afkomstig van garages;
het bewerken van gevaarlijke afvalstoffen d.m.v.:
* shredderen van verontreinigde emballage;
* indikken m.b.v. zaagsel of kalk van (metaalhoudend) slib van industriële activiteiten.
In het kader van de Aw heeft BFI Veendam melding gedaan voor het fysisch scheiden en indikken van
olie-, water- en slibmengsels.
Daarnaast heeft BFI Holding B.V. tot 24 februari 2003 vergunning voor het inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen (maximaal 200 kg per afvalstof per afgifte), met uitzondering van mengsels van olie,
water en slib die afkomstig zijn uit olie- en slibafscheiders, van een inrichting waar onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen en/of machines worden verricht.
De (voormalige) Aw-vergunningen van BFI Veendam dienen als onderliggende Wm-vergunning. De
vergunningen op grond van de Aw en de Wca worden ingevolge het overgangsrecht van de Wm
gelijkgesteld aan vergunningen ingevolge de Wm.
d. Milieuzorg.
In paragraaf 3.4 van de aanvraag onder het kopje "Managementsystemen" wordt op dit onderwerp
ingegaan.
Onder een bedrijfsintern milieuzorgsysteem verstaan wij een samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen, gericht op het inzicht krijgen in, het
beheersen van en waar mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu.
In de notitie “Milieuzorg” (tweede kamer, 1988-1989, 20633, nr. 3) heeft de regering aangegeven te
verwachten dat in 1995 vrijwel alle 10.000 tot 12.000 bedrijven met een (middel)grote milieubelasting over zo’n op het betreffende bedrijf toegesneden integraal milieuzorgsysteem beschikken. De
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regering acht het opzetten van milieuzorgsystemen een eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en kiest daarom voor vrijwillige invoering.
BFI Veendam is voor wat betreft de activiteiten met gevaarlijke afvalstoffen gecertificeerd in het
kader van het milieu- en kwaliteitszorgsysteem (MKZS) van de Nederlandse vereniging van
verwerkers van chemische afvalstoffen (NVCA), waarvoor de Stichting Certiva een certificaat heeft
afgegeven. Voor het onderdeel niet-gevaarlijke afvalstoffen is BFI Veendam gecertificeerd in het
kader van de kwaliteitsnorm ISO 9002. BFI Veendam is voornemens zich te laten certificeren in het
kader van de norm ISO 14.001 (voor beide bedrijfsonderdelen, dat wil zeggen zowel voor gevaarlijk
als niet-gevaarlijk afval).
In het vooroverleg over de onderhavige vergunningaanvraag is afgesproken de aanvraag niet op de
huidige systemen (MKZS respectievelijk ISO 9002) af te stemmen. De te verlenen vergunning wordt
derhalve niet aan deze systemen gekoppeld. Wel is in vergunningvoorschriften aangegeven voor
welke zaken procedures en/of instructies moeten zijn/worden opgenomen in het milieu- en/of
kwaliteitszorgsysteem; dit betreft de volgende voorschriften:
- I-A.3 tot en met I-A.9 (diverse algemene zaken, waaronder voorkoming van hinder);
- I-F.2 (controle en onderhoud bodembeschermende voorzieningen en rioleringen);
- I-G.4 (periodieke keuring brandblusmiddelen);
- I-J.2 (controle, onderhoud en periodieke keuring gasgestookte installaties);
- I-K.2 (controle op keuringsdatum gasflessen);
- II-H.3 (los- en laadwerkzaamheden van gevaarlijke (afval)stoffen);
- II-K.7 (voorkomen en bestrijden zwavelwaterstofemissies UF-installatie);
- III-B.21 (vloeistofdicht houden van een aantal vloeren en voorzieningen).
I.2. Gevolgen voor het milieu en mogelijkheden voor de bescherming van het milieu.
De gevolgen van de diverse activiteiten van BFI Veendam voor het milieu en de mogelijkheden voor
de bescherming van het milieu worden hierna per milieucompartiment besproken.
a. Geluid.
Ten aanzien van het aspect geluid dienen de volgende vier zaken te worden beschouwd:
1. Het equivalent geluidniveau;
2. De voorkomende piekgeluiden (kortstondige verhogingen);
3. Bewegingen van verkeer van en naar de locatie;
4. Verleende vergunningen.
Ad 1:
In het kader van de Wet geluidhinder is door de gemeente Veendam rondom de industrieterreinen in
Veendam een geluidzone vastgesteld. De geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op dit
industrieterrein mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Ook zijn op basis
van de Wet Geluidhinder voor de woningen in de zone grenswaarden vastgesteld. De gezamenlijke
geluidbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag niet hoger zijn dan
deze waarden. De woningen binnen de zone nabij de locatie van BFI hebben een hogere grenswaarde
van 55 dB(A)-etmaalwaarde.
De bij de aanvraag gevoegde akoestische rapportage geeft de geluidsbelasting op de omgeving als gevolg van de inrichting weer. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevel van de
dichtstbijgelegen woning circa 48, 30 en 29 dB(A) etmaalwaarde bedraagt voor de dag-, avond- en
nachtperiode. Met behulp van de gegevens uit het akoestisch onderzoek kan, in samenhang met de
akoestische gegevens van de rest van het industrieterrein, worden aangetoond dat de werkzaamheden
van BFI de zonegrens niet overschrijden. Ook worden de grenswaarden bij de woningen niet
overschreden.
Ad 2:
Ten aanzien van piekgeluiden oftewel piekniveaus (kortstondige verhogingen) zijn geen normen
opgenomen in de Wet geluidhinder. Daarom zijn deze geluidniveaus getoetst aan de richtlijnen van de
circulaire Industrielawaai. Kortstondige verhogingen mogen ingevolge deze richtlijnen in de nacht-,
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avond- en dagperiode niet hoger zijn dan respectievelijk 60, 65 en 70 dB(A). De laatstgenoemde
waarde mag met een maximum van 5 dB worden overschreden in bepaalde, in de vergunning
aangegeven, bedrijfssituaties.
In de akoestische rapportage bij de aanvraag wordt door middel van berekening aangegeven welke
geluidniveau's in de omgeving van de inrichting voorkomen. Bij de dichtstbijgelegen woningen komen
geluidniveaus voor van circa 59, 54 en 54 dB(A) voor respectivelijk de dag-, avond- en nachtperiode.
In de akoestische rapportage is getoetst aan de waarden van de vigerende vergunning. De
grenswaarden van de circulaire Industrielawaai worden niet overschreden.
Ad 3: Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting, als gevolg van de totale bedrijfsactiviteiten, bedraagt ca. 25.000 per jaar.
De transporten van en naar de inrichting zijn beoordeeld aan de hand van de circulaire "Geluidhinder
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van de Minister van VROM (29 februari
1996, nr. MBG 96006131). Het toetsingskader van deze circulaire kent een streefwaarde van 50 dB(A)
en een grenswaarde van 65 dB(A).
De aan- en afvoer ten behoeve van de inrichting vindt plaats via de Meihuizenweg en Dalweg 12 naar
de Rijksweg 33. Langs deze weg (d.w.z. de route Meihuizenweg - Dalweg 12 - Rijksweg 33) zijn geen
woningen aanwezig.
Gelet op de bestemming van het terrein, op de ligging van het terrein ten opzichte van de omgeving,
op de aard van de vervoersbewegingen, en met name op de situering van de aan- en afvoerroute,
waarlangs geen woningen aanwezig zijn, verwachten wij dat het verkeer geen onaanvaardbare hinder
zal veroorzaken.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van het verkeer van en naar de inrichting voorschriften op te
nemen.
Ad 4:
Ten behoeve van de onderhavige inrichting zijn bij verschillende achtereenvolgende besluiten
milieuvergunningen verleend. Volgens het uit deze vergunningen, tezamen en in onderling verband
beschouwd, voortvloeiend regime mag het equivalente geluidniveau bij de dichtstbijgelegen woning in
de dag-, avond-, nachtperiode respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) bedragen. De geluidbelasting zoals
die is berekend in het bij de aanvraag voor de onderhavige vergunning gevoegde akoestisch onderzoek
past binnen de door het bestaande vergunningenregime toegestane geluidruimte. Er is dus geen sprake
van uitbreiding ten opzichte van de verkregen rechten.
Ten aanzien van het geluidsaspect kan worden geconcludeerd dat de in de aan de onderhavige
vergunning ten grondslag liggende aanvraag beschreven en aangevraagde activiteiten passen in de
geluidzone. Het is dan ook niet noodzakelijk om verdergaande maatregelen aan deze vergunning te
verbinden. Wel hebben wij in de voorschriften een geluidbelasting vastgelegd op een aantal
controlepunten rond het bedrijf. Aanvullend hebben wij nog een evaluatievoorschrift opgenomen
zodat kan worden gecontroleerd of de werkelijke geluidsbelasting de geprognosticeerde geluidemissie
van de uitbreiding (UF-installatie) niet overschrijdt. Zie de voorschriften I-E.1, 2 en 3.
Het is niet noodzakelijk om verdergaande maatregelen aan deze vergunning te verbinden.
b. Geur.
Gelet op de aard van de aan te voeren afvalstromen en gelet op de bewerkingsprocessen, zouden de
volgende bedrijfsonderdelen mogelijk enige geuroverlast kunnen veroorzaken:
1. scheiden, sorteren, op- en overslag van met name huishoudelijk afval in de sorteerhal;
2. de UF-installatie (emissie van zwavelwaterstof).
Ad 1:
Door middel van good housekeeping kan geuroverlast buiten de inrichting worden voorkomen.
Deuren en ramen van de sorteerhal dienen daartoe zonodig gesloten te worden gehouden.
Ad 2:
Bij de bespreking van het advies van de Commissie voor de m.e.r. in onderdeel IV, punt 1c van de
considerans van deze vergunning wordt op dit aspect nader ingegaan. Wij hebben voorgeschreven dat
de bedrijfsvoering van de UF-installatie zodanig dient te zijn, dat geen emissies van zwavelwaterstof
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plaatsvinden en dat hierop betrekking hebbende procedures en/of instructies in het milieuzorgsysteem
dienen te worden opgenomen (voorschriften II.K.6 en 7).
Samenvattend concluderen wij dat van de inrichting geen geuroverlast te duchten is.
Zekerheidshalve hebben wij een en ander in voorschrift I-A.5 vastgelegd.
c. Luchtverontreiniging, anders dan geur
In paragraaf 5 van de aanvraag wordt op dit onderwerp ingegaan.
Mogelijke vormen respectievelijk bronnen van luchtverontreiniging zijn:
1. Stofverspreiding als gevolg van werkzaamheden met uitgesorteerd puin en (zeef)zand;
2. Verbrandingsemissies van stationaire gasstookinstallaties;
3. Verbrandingsemissies van mobiele verbrandingsmotoren (vrachtwagens, heftrucks, etc.);
4. VOS-emissie uit shredderinstallatie;
5. VOS-emissie uit OWS-opslagbassins;
6. VOS-emissie uit UF-installatie.
7. VOS-emissie uit opslagtanks voor vloeibaar gevaarlijk afval.
Ad 1:
Aan de vergunning worden voorschriften verbonden die tot doel hebben stofverspreiding als gevolg
van op- en overslagactiviteiten alsmede verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting te
voorkomen; zie de voorschriften I-H.1 tot en met I-H.3.
Daarnaast is in algemene zin bepaald dat de inrichting geen stofhinder mag veroorzaken (voorschrift IA.5).
Ad 2:
Onnodige emissies kunnen worden voorkomen door de stookinstallaties regelmatig te inspecteren en
doelmatig te onderhouden. De voorschriften I-J.1 en I-J.2 hebben hierop betrekking.
Ad 3:
Ook hier geldt dat onnodige emissies kunnen worden voorkomen door de motoren doelmatig te
onderhouden en juist af te stellen. Tevens dienen de motoren niet onnodig in werking te zijn (zie
voorschrift I-A.6).
Ad 4:
Bij het shredderen van verontreinigde emballage kunnen emissies optreden van koolwaterstoffen, ook
wel vluchtige organische stoffen (VOS) genoemd. Deze activiteit is in 1994 voor het eerst vergund.
Naar aanleiding van die vergunningverlening heeft Tebodin B.V. in opdracht van BFI (destijds nog
Nova Chemie B.V.) een studie verricht naar de mogelijkheden om de VOS-emissie te beperken door
middel van een koolfilterinstallatie. Het rapport van deze studie is als bijlage 13 bij de onderhavige
vergunningaanvraag gevoegd. In het rapport wordt geconcludeerd dat de emissie zeer laag is (minder
dan 0,5 kg/uur) en dat de reductiekosten zeer hoog zijn (Fl. 165,= per kg gereduceerde VOS-emissie).
Op basis hiervan zijn wij van mening dat de VOS-emissie van de shredderinstallatie niet kosteneffectief bestreden kan worden en dat geen emissiereducerende maatregelen behoeven te worden
voorgeschreven.
Ad 5 en ad 6:
Op deze aspecten gaan wij nader in bij de bespreking van het advies van de Commissie voor de m.e.r.
in onderdeel IV, punt 1c (onder ad a.1) van de considerans van deze vergunning.
Ad 7:
De omvang van deze emissie is nog niet eerder vastgesteld. Derhalve hebben wij in voorschrift II-G.5
bepaald dat het bedrijf dit alsnog moet laten doen. Op basis van de resultaten van de uit te voeren
metingen en/of berekeningen zullen wij zonodig aanvullende (emissiebeperkende) voorschriften
stellen.
d. Bodem- en grondwaterverontreiniging.
Bij dit onderwerp dient onderscheid te worden gemaakt tussen de aspecten bodemsanering en
bodembescherming. In paragraaf 8 van de aanvraag wordt op beide aspecten nader ingegaan.
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- Bodemsanering.
Op de locatie van BFI Veendam zijn in het verleden (1993 en eerder) oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeksrapporten zijn bij de aanvraag gevoegd (bijlage 16).
Momenteel vindt een historisch onderzoek plaats in het kader van een clusteraanpak BSB-operatie.
Deze operatie, een afspraak tussen het bedrijfsleven en het ministerie van VROM, is in 1993 van start
gegaan en houdt onder meer in dat van bedrijven wordt verwacht dat zij de bodemsituatie van hun
bedrijfslocatie in kaart gaan brengen. De BSB-operatie wordt in de provincies Drenthe en Groningen
uitgevoerd door de Stichting BSB Drenthe en Groningen.
Genoemde Stichting heeft BFI Veendam bij brief van 14 juli 1998 in kennis gesteld van het feit dat het
bij BFI Veendam in gebruik zijnde bedrijfsterrein in de BSB-operatie is opgenomen. Daarbij is
aangegeven dat van BFI wordt verwacht dat zij uiterlijk op 31 december 1998 een bodemonderzoek
heeft laten uitvoeren, op basis waarvan de Stichting BSB de urgentie van de locatie kan vaststellen.
Middels voorschrift I-F.1 hebben wij de onderhavige beschikking op deze ontwikkeling afgestemd.
Daarbij hebben wij rekening gehouden met het feit dat in het verleden reeds bodemonderzoeken
hebben plaatsgevonden. In voorschrift I-F.1 is derhalve vastgelegd dat uiterlijk 1 juli 1999 een
aanvullend bodemonderzoek moet zijn opgestart conform het protocol Nulsituatie/BSB onderzoek
(Sdu, 1993).
- Bodembescherming.
Voor verspreiding naar de bodem, als gevolg van een rechtstreekse verontreiniging van de bodem,
geldt een “nulemissie” als doelstelling.
BFI Veendam heeft in het verleden reeds een aantal bodempreventieve maatregelen getroffen.
Deze zijn in de aanvraag vermeld (paragraaf 8). In aanvulling hierop hebben wij in de onderhavige
beschikking voorschriften opgenomen over monitoring (I-F.2 en I-F.3), goedkeuring nieuwe voorzieningen (I-F.5), op- en overslag gevaarlijk afval (II-G.1 tot en met 3, II-G.6 en 8, II-H.1 en 2),
sorteren gevaarlijk afval (II-I.3), op- en overslag OWS (II-K.1 en 2), inspectievloer (III-B.10),
sorteerhal (III-B.19), kwaliteitseisen vloeistofdichte vloeren en voorzieningen (III-B.20 en 21), criteria
voor opslag van specifieke afvalstoffen (III-B.22, 24 tot en met 26), garage (III-E.2 , 4, 8 en 15) en
wasstraat (III-F.2).
Tot slot willen wij wijzen op het "Besluit opslaan in ondergrondse tanks" (BOOT). Dit direct
werkende Besluit is van toepassing op de binnen de inrichting aanwezige ondergrondse tanks.
e. Afvalstoffen.
Het beleid op het gebied van afvalstoffen heeft als doelstelling te komen tot een verdere vermindering van afvalstromen door preventie en hergebruik.
De activiteiten binnen de inrichting zijn primair gericht op afvalstoffen van derden. Daarnaast komen
binnen de inrichting, als gevolg van eigen werkzaamheden, afvalstoffen vrij. In het Afvalbeheersplan
(bijlage 15 bij de vergunningaanvraag) is hiervan een overzicht gegeven.
In paragraaf 7 van de aanvraag is verder aangegeven dat, indien binnen de inrichting afvalstoffen of
afvalcomponenten van derden worden bewerkt of gescheiden worden afgevoerd ten behoeve van hergebruik, die bewerking of gescheiden afvoer ook plaats vindt voor dezelfde afvalstoffen of afvalcomponenten die binnen de inrichting zijn ontstaan.
Gelet op de aard van de inrichting achten wij het niet zinvol om voorschriften ten aanzien van
afvalpreventie in de vergunning op te nemen.
f. Grondstoffen en energie.
In paragraaf 4.3 van de aanvraag wordt ingegaan op het grondstoffen- en energieverbruik van de
inrichting.
De activiteiten binnen de inrichting zijn er primair op gericht om afvalstoffen zodanig te bewerken, dat
deze wederom in produktieprocessen kunnen worden ingezet.
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Het beperken van het grondstoffenverbruik is in dit kader derhalve niet relevant.
Voor wat betreft het energieverbruik willen wij opmerken dat BFI Veendam begin 1996 een energiebesparingsproject is gestart. In het kader daarvan wordt het energieverbruik met ingang van 1996
geregistreerd en worden de jaarverbruiken met elkaar vergeleken, waarbij verklaringen en oplossingen worden gezocht voor het meer- of minderverbruik. In geval van een relatieve toename van het
energieverbruik worden zo mogelijk maatregelen getroffen. Deze aanpak past naar onze mening
binnen het beleid zoals dat is neergelegd in de voorlopige handleiding "Energie in de milieuvergunning voor inrichtingen die niet tot een MJA zijn toegetreden" (Infomil, juni 1995).
Omdat BFI Veendam op eigen initiatief een energiebesparingsproject is gestart, worden aan de
beschikking geen voorschriften over dit onderwerp verbonden.
g. Externe veiligheid.
In paragraaf 9 van de vergunningaanvraag is dit aspect nader uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten op het gebied van externe veiligheid zijn brandpreventie en -bestrijding, inclusief opvang van
verontreinigd bluswater. Voor de activiteiten met gevaarlijke afvalstoffen heeft BFI Veendam een
noodplan opgesteld dat door ons is goedgekeurd. Dit noodplan is als bijlage 5 bij de vergunningaanvraag gevoegd. In aanvulling op het gestelde in de aanvraag worden met betrekking tot het
brandveiligheidsaspect een viertal procedurele voorschriften aan de vergunning verbonden (I-G.1 tot
en met I-G.4).
In het kader van brandpreventie en -bestrijding is voorts de wijze van opslag van gevaarlijke (afval)stoffen van belang. In de voorschriften II-G.1 tot en met II.G.3 is vastgelegd dat opslagplaatsen voor
gevaarlijke (afval)stoffen uiterlijk 1 april 2000 moeten voldoen aan de richtlijnen CPR 15.1 of CPR
15.2; daartoe dient uiterlijk 1 oktober 1999 een plan met te treffen maatregelen bij ons college te
worden ingediend. Verder zijn voorschriften opgenomen voor los- en laadactiviteiten met betrekking
tot gevaarlijke (afval)stoffen; zie de voorschriften II-H.2 en II-H.3.
Een afzonderlijk aandachtspunt op het gebied van externe veiligheid bij BFI Veendam betreft een nog
niet eerder vergunde activiteit, zijnde de overslag van ammoniak ten behoeve van landbouwdoeleinden alsmede de opslag van lege ammoniaktanks. Deze activiteit is in paragraaf 3.1, sub c van de aanvraag nader omschreven. In de voorschriften III-C.1 en III-C.2 is vastgelegd dat de richtlijn CPR 13
op deze activiteit van toepassing is en dat alleen lege tanks op het terrein van BFI Veendam mogen
worden opgeslagen.
h. Verkeer en vervoer.
Op dit aspect zijn wij reeds ingegaan bij de behandeling van de met de inrichting samenhangende
geluidaspecten (zie paragraaf a "Geluid" van dit onderdeel van de beschikking). Wij willen hier
volstaan met te verwijzen naar genoemde geluidparagraaf.
i. Ongedierte.
Wij zijn van mening dat de kans op het aantrekken van ongedierte bijzonder gering is, gelet op de aard
van de activiteiten en de aard van de in opslag zijnde stoffen en materialen
Overigens dient ongedierte in voorkomende gevallen wel te worden bestreden (zie voorschrift I-A.4).
j. Doelmatige werking van het riool.
Op 1 maart 1996 zijn wetswijzigingen van de Wm en de Wvo in werking getreden.
Dit heeft tot gevolg dat voor de meeste lozingen op rioleringen, ook wel indirecte lozingen genoemd,
alle nadelige gevolgen voor het milieu op grond van de Wm kunnen worden gereguleerd. Voor deze
inrichting heeft dit betrekking op de lozing van een aantal afvalwaterstromen, die in de onderhavige
aanvraag met name zijn vermeld.
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Voor deze lozing op de gemeentelijke riolering hebben wij een voorschrift (nummer I-I.1) verbonden
aan de onderhavige Wm-vergunning. Dit voorschrift is zijn gebaseerd op de Instructieregeling
lozingsvoorschriften milieubeheer, op grond van artikel 8.45 Wm, en de eerder geldende, maar door
wetswijziging vervallen Lozingsverordening riolering van de gemeente Veendam. Genoemd voorschrift heeft betrekking op de doelmatige werking van het riool en de daarbij behorende apparatuur,
alsmede op de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool.
Krachtens artikel 1, lid 2, Wvo, dient de inrichting eveneens over een vergunning te beschikken voor
wat betreft de aspecten met betrekking tot de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk en
de eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De procedure hiervoor
loopt thans gecoördineerd met de onderhavige procedure voor de Wm-vergunning.
k. Ongewone voorvallen met milieuschadelijke effecten.
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodem verontreiniging, geluidhinder, stank, brand of explosie (kunnen) ontstaan danwel wordt vermoed, dienen daarop
door vergunninghoudster de nodige acties te worden ondernomen. Omdat het hier gaat om een Wmvergunning is ten aanzien van deze ongewone voorvallen van toepassing de regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wm ("Maatregelen in bijzondere omstandigheden"). Dit betekent dat
bij een ongewoon voorval vergunninghoudster daarvan zo spoedig mogelijk melding dient te maken
en onmiddelijk de nodige maatregelen dient te nemen op basis van hoofdstuk 17 van de Wm.
Aangezien de regeling als uitputtend moet worden geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die
materie in een aan de vergunning te verbinden voorschrift.
In deze moet dan ook worden volstaan met verwijzing naar hoofdstuk 17 van de Wm.
Volledigheidshalve is nog op te merken dat de meldingen aan het provinciaal bestuur in ieder geval
dienen te geschieden via telefoonnummer 050-3180000, en bij voorkeur dienen te worden bevestigd
per telefax onder nr. 050-3164632.
I.3. Toekomstige ontwikkelingen.
Er zijn op dit moment geen concrete plannen bekend van de zijde van aanvraagster.
Ten slotte merken wij op dat wij bij de voorbereiding van de onderhavige beschikking de in artikel
8.8, lid 3, van de Wm genoemde aspecten en elementen in acht hebben genomen en dat er geen sprake
is van strijd in de zin van artikel 8.9 van de Wm met anderszins met betrekking tot de inrichting
geldende regels.

II. TOETSINGSKADER ONDERDEEL NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN.
II.1. Beleidstoets.
a. Provinciaal milieubeleid.
Bij de beslissing op de aanvraag dienen wij rekening te houden met het geldende milieubeleidsplan
(art. 8.8.2 Wm).
Het provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1998 is tijdens hun vergadering op 14 december 1994 door
Provinciale Staten behandeld en vastgesteld.
Het provinciaal afvalstoffenbeleid is gericht op het oplossen en/of beheersbaar maken van
afvalproblemen door middel van integraal ketenbeheer: het lekvrij verwijderen van afvalstromen,
vanaf het ontstaan ervan tot en met de eindverwerking.
Er wordt naar gestreefd om de landelijke doelstelling voor hergebruik en nuttige toepassing te halen.
Dit houdt in dat er in het jaar 2010 voor 80% van al het afval een mogelijkheid voor hergebruik of
nuttige toepassing moet zijn. Voor de prioritaire afvalstroom bouw- en sloopafval zijn deze
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percentages voor hergebruik en nuttige toepassing 90% en verbranden met energie-opwekking en
storten 10%. Als preventie wordt 5 % aangehouden
Hierbij is scheiden aan de bron gewenst en zijn bewerkingsinrichtingen van belang. BFI vormt hierin
een belangrijke schakel en draagt daartoe bij aan de algemene doelstellingen van het afvalstoffenbeleid.
Gelet op het vorenstaande kan worden gesteld dat de onderhavige activiteiten van BFI Veendam een
bijdrage leveren aan de activiteiten met betrekking tot de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen, bouwen sloopafval en huishoudelijke afvalstoffen.
De onderhavige activiteiten zijn niet strijdig met de beleidsuitgangspunten die zijn genoemd in het
provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1998. Hierbij wordt aangetekend dat provinciale staten van
Groningen in december 1998 het Milieubeleidsplan 1999-2000 hebben vastgesteld. Ook hiervan geldt
dat de onderhavige activiteiten zijn niet strijdig met het provinciale beleid.
II.2.Doelmatigheidstoets.
a. Doelmatige verwijdering van afvalstoffen.
Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is primair gericht op het voorkomen
van het ontstaan van afvalstoffen. Secundair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige
toepassing van afvalstoffen.
Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden dienen te worden verbrand met
energie terugwinning of als dat niet kan, te worden gestort.
Dit algemene beleid is nader uitgewerkt in het Nationale Milieubeleidsplan (NMP), het NMP-plus, het
NMP II en vervolgens in het NMP III.
Met betrekking tot het beleid inzake de verwijdering van bouw- en sloopafval kan worden gesteld dat
het streven is gericht op een vergaand hergebruik c.q. nuttige toepassing van deze afvalstroom.
Voor materialen waar tot nu toe nog geen andere verwijderingsmogelijkheid voor bestond dan storten
of verbranden, wordt gezocht naar verwijderingsmogelijkheden, die beter aansluiten op de zogenaamde verwijderingsladder (zgn. ladder van Lansink). Op volgorde van prioriteitstelling staat bovenaan
preventie, gevolgd door hergebruik, nuttige toepassing, verbranden (met energieterugwinning) en als
laatste storten.
De werkwijze van vergunninghoudster is er op gericht zoveel mogelijk aan te sluiten op voornoemde
doelstellingen.
b. Continuïteit.
De inrichting is verzekerd van voldoende aanvoer van afvalstoffen, alsmede van de afzet van de na
sortering en bewerking verkregen producten en de op- en overslag van deze afvalstoffen.
In organisatorisch en financiëel opzicht is hiermee de continuïteit van de inrichting voldoende zeker
gesteld.
c. Capaciteit.
De capaciteit van alle bedrijfsonderdelen is redelijk flexibel en kan aan een eventueel groter aanbod
worden aangepast; ook een kleiner aanbod leidt niet onmiddellijk tot problemen in, bij voorbeeld, de
exploitatie.
De jaarcapaciteit van de inrichting bedraagt voor het scheiden, sorteren en op- en overslag van
bedrijfsafvalstoffen maximaal 25.000 ton, voor bouw- en sloopafval maximaal 50.000 ton en voor
huishoudelijke afvalstoffen maximaal 25.000 ton.

III. TOETSINGSKADER ONDERDEEL GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN.
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III.1. Algemeen.
Met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen beperken de activiteiten van BFI Veendam zich tot:
a. Het bewaren van - van buiten de inrichting afkomstige - gevaarlijke afvalstoffen: Gevaarlijke
afvalstoffen afkomstig van bedrijven, klein chemisch afval uit huishoudens (KCA), alsmede klein
gevaarlijk afval (KGA).
b. Het bewaren van - van buiten de inrichting afkomstig - specifiek ziekenhuisafval. Dit afval wordt
voorts aangeduid als SZA. Met SZA wordt bedoeld (gevaarlijke) afvalstoffen afkomstig van
medische handelingen in intra- en extramurale instellingen voor de gezondheidszorg.
c. Het bewaren en vervolgens bewerken van mengsels van olie, water en slib. Dit begrip wordt
voorts aangeduid als OWS. Het betreft OWS afkomstig van inrichtingen waar onderhouds- en
herstelwerkzaamheden aan voertuigen en/of machines worden verricht (ook wel "PMV-OWS"
genoemd), alsmede OWS afkomstig uit overige olie- en slibafscheiders en overige oliehoudende
vloeistoffen en oliehoudende sludges ("overig-OWS").
d. Het reinigen van emballage, zoals:
* het wassen van transportbakjes m.b.v. een wasmachine;
* het schoonspuiten van vaten;
* het shredderen van verontreinigde emballage, niet zijnde gevaarlijk afval.
e. Het sorteren en opbulken van afgewerkte olie in kleinverpakking.
De onderhavige aanvraag betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning. De
aanvraag strekt ertoe de bestaande activiteiten met betrekking tot gevaarlijk afval voort te zetten, met
dien verstande dat het volgende in aanmerking moet worden genomen.
Ad c: Het bewerken van afvalwaterstromen door middel van ultrafiltratie is een nieuwe, nog niet
eerder vergunde activiteit.
Ad d: In de aanvraag wordt onder de kopjes gevaarlijk afval niet consequent gesproken over het
shredderen van verontreinigde emballage. Daarbij dient te worden opgemerkt dat tijdens het
vooroverleg met BFI door het bevoegd gezag duidelijk is aangegeven dat voor het shredderen
van gevaarlijk afval, zijnde een nieuwe activiteit, een MER opgesteld dient te worden. Door
BFI is toen besloten dat uitsluitend verontreinigde emballage zijnde NIET gevaarlijk afval zal
worden geshredderd.
Ad e: Voor het inzamelen van afgewerkte olie in bulk is het ministerie van VROM verantwoordelijk. De provincie is inzake de vergunningverlening voor inzameling van afgewerkte olie in
kleinverpakking het bevoegd gezag.
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de onderliggende aanvraag.
Voor de vergunningensituatie met betrekking tot gevaarlijk afval willen wij verwijzen naar het
gestelde in onderdeel I, punt 1c van de considerans van deze beschikking.
Op deze plaats willen wij daaraan toevoegen dat er, op grond van het in het MJP-GA II weergegeven
beleid, een koppeling bestaat tussen inzamelen en bewaren van KGA. In de praktijk betekent dit dat,
met uitzondering van gemeentelijke KGA-depots, bewaarvergunningen zonder inzamelvergunningen
niet worden verleend en er tevens geen KGA-inzamelvergunning wordt verleend als daar geen KGAdepot aan is gekoppeld. Strikt genomen betekent dit dat een inzamelaar van KGA, in dit geval BFI
Holding, alleen voor een vergunning in aanmerking komt wanneer deze ook zelf drijver is van een
bewaardepot en dat de door het BFI-concern beoogde verdeling van activiteiten over BFI Holding en
de verschillende dochterbedrijven op beleidsmatige problemen zou kunnen stuiten.
Voor de provincie Groningen bestaat deze KGA-afstemmingsproblematiek niet: de inzamelvergunning staat op naam van BFI Holding en de bewaaractiviteiten zijn door BFI Holding aangevraagd voor de locatie BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank. Deze koppeling houdt in dat,
mocht BFI besluiten haar inzamel- of bewaaractiviteiten in de provincie Groningen te beëindigen, dan
automatisch de andere vergunning komt te vervallen. Zo wordt de koppeling tussen inzamelen en
bewaren van KGA gehandhaafd.
III.2. De VVGB.
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Een vergunning op grond van de Wm wordt ingevolge artikel 8.36, eerste lid, van de Wm niet
verleend dan nadat de Minister van VROM heeft verklaard, dat hij daartegen geen bedenkingen heeft,
voor zover het een inrichting betreft als bedoeld in bijlage III van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB). Ingevolge artikel 8.36 van de Wm heeft de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) betrekking op alle verwijderingshandelingen ten aanzien van de betrokken afvalstoffen in de aangewezen categorieën van het IVB, dus ook op het bewaren ervan (zie nota van
toelichting op het IVB).
In het ontwerp van de onderhavige beschikking waren in verband met het daaraan gerelateerde
ontwerp van de VVGB de thans te citeren overwegingen opgenomen:
"Bij brief van 19 februari 1998, nr. 98/555/7/8, RMM, hebben wij het ministerie van VROM verzocht om afgifte
van een ontwerp-VVGB.
Bij brief van 29 mei 1998, kenmerk MBA, nr. VVGB 125, ontvangen op 2 juni 1998, heeft het ministerie van
VROM deze ontwerp-verklaring aan ons toegezonden. De ontwerp-verklaring is in afschrift gevoegd bij het
ontwerp van de onderhavige beschikking (bijlage VI).
In de ontwerp-verklaring verklaart de minister van VROM geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van
een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer door het College van gedeputeerde
staten van Groningen aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek voor het opslaan en bewerken van mengsels van olie,
water en/of slib, olie/water-mengsels, boor- en snijolie en het bewerken van verontreinigde emballage zoals
omschreven in artikel 3 van de ontwerp-verklaring.
Wel dient de vergunning onder een aantal in de ontwerp-verklaring vermelde beperkingen te worden verleend en
dienen aan de vergunning ten minste de in de ontwerp-verklaring opgenomen voorschriften te worden
verbonden. In het dictum van het ontwerp van de onderhavige beschikking is dan ook aangegeven dat de in de
ontwerp-verklaring vermelde beperkingen en de in de ontwerp-verklaring opgenomen voorschriften deel
uitmaken van het ontwerp van de onderhavige beschikking.
Voorts heeft de minister in de genoemde brief van 29 mei 1998 de provincie verzocht de bij de aanvraag
gevoegde procedures met betrekking tot de acceptatie en administratie te beoordelen (te toetsen aan de
algemene randvoorwaarden) en in het advies voor de definitieve VVGB aan te geven in hoeverre kan
worden volstaan met de in de aanvraag opgenomen omschrijvingen; de minister geeft daarbij aan dat,
indien door ons zou worden ingestemd met de in de aanvraag opgenomen omschrijvingen, de daarmee
verband houdende voorschriften in de definitieve verklaring ten opzichte van het ontwerp daarvan
kunnen worden aangepast. Evenwel geeft ons college in de omstandigheden van dit geval de voorkeur
aan de constructie waarbij vergunninghoudster wordt verplicht om binnen één maand na het van kracht
worden van de beschikking de procedures voor acceptatie en administratie ter goedkeuring aan ons
college in te zenden. Dit brengt met zich mee dat de definitieve verklaring geen aanpassing behoeft ten
opzichte van het ontwerp daarvan. Volledigheidshalve kan hier nog worden aangetekend dat in
hoofdstuk II, onder B, nr.5, van de aan deze beschikking verbonden voorschriften is bepaald dat zolang
vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde acceptatieprocedure, zij zich dient te houden
aan de acceptatieprocedure die in de vergunningaanvraag is opgenomen."

Bij brief van 14 januari 1999, nr. 98/19.840/5-6/2, RMM, hebben wij de minister van VROM verzocht
om afgifte van de definitieve VVGB. Daarbij gaven wij aan van mening te zijn dat de inhoud van deze
verklaring geen wijzigingen behoefde ten opzichte van het ontwerp daarvan, behoudens voor zover de
tegen het ontwerp van de beschikking ingebrachte bedenkingen tot dergelijke wijzigingen reden
mochten geven. Bij brief van 26 februari 1999, kenmerk MBA nr. 99143465 VVGB 125, ontvangen
op 1 maart 1999, is deze VVGB aan ons toegezonden. De definitieve VVGB is, conform artikel 8.36,
vijfde lid, laatste volzin, van de Wm, in afschrift gevoegd bij de onderhavige beschikking (bijlage VI).
In deze verklaring verklaart de minister van VROM geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen
van een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer door het College
van gedeputeerde staten van Groningen aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek voor het opslaan en
bewerken van mengsels van olie, water en/of slib, olie/water-mengsels, boor- en snijolie en het
bewerken van verontreinigde emballage zoals omschreven in artikel 3 van de ontwerp-verklaring.
Tevens geeft de minister daarin aan dat de vergunning onder ten minste de in de verklaring
opgenomen beperkingen dient te worden verleend en dat aan de vergunning ten minste de in de
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verklaring opgenomen voorschriften dienen te worden verbonden. In het dictum van deze beschikking
is dan ook, in de lijn van artikel 8.36, derde lid, van de Wm, vastgelegd dat de in de verklaring van
geen bedenkingen (VVGB) opgenomen beperkingen en voorschriften (artikelen 1 t/m 11) als
beperkingen en voorschriften aan de bij deze beschikking verleende vergunning worden verbonden.
In de verklaring gaat de minister in op de bedenkingen van BFI Holding tegen het ontwerp van de
beschikking, voor zover deze bedenkingen relevant zijn in relatie tot de benodigde verklaring van geen
bedenkingen (vervolgvel 11-12 van de verklaring). De conclusie van de minister luidt dat naar
aanleiding van de bedenkingen geen wijzigingen in de - in de verklaring opgenomen - voorschriften
en beperkingen zijn doorgevoerd.
Daarnaast, en in aanvulling daarop, wordt - hierna, onder IV, punt 2 - ook door ons college ingegaan
op de bedenkingen die door BFI Holding in het kader van het ontwerp van de onderhavige
beschikking tegen het ontwerp van de VVGB zijn ingebracht. Vanwege de nauwe samenhang van die
bedenkingen met de bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking als zodanig zal de bespreking daarvan
op de zojuist genoemde plaats geschieden.
Op te merken is ten slotte dat voor het overige de verklaring geen inhoudelijke wijzigingen bevat ten
opzichte van het ontwerp daarvan.
III.3. Overige aspecten m.b.t. de doelmatigheidstoets.
Ten vervolge op de in de VVGB reeds weergegeven beschouwingen willen wij thans nog ingaan op
enkele andere aspecten die verband houden met de doelmatigheidsbeoordeling.
a. Continuïteit van de verwijdering
Door BFI Veendam wordt ingevolge artikel 8.4 van de Wm een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning aangevraagd. Ten aanzien van het onderwerp verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen zijn voor alle in de aanvraag aangeduide activiteiten reeds eerder milieuvergunningen
verleend, op één uitzondering na zoals hieronder aangegeven in het hoofdstuk Specifiek Ziekenhuisafval (SZA).
De onderhavige aanvraag van de BFI Veendam strekt ertoe de bestaande activiteiten op gebied van
gevaarlijke afvalstoffen voort te zetten.
- SZA
Een gedeeltelijk nieuwe activiteit die in de onderliggende vergunningaanvraag is genoemd vormt het
eventueel tijdelijk mogen bewaren van specifiek ziekenhuisafval. Wel worden, op grond van de Wcavergunning voor het bewaren van gevaarlijke afvalstoffen d.d. 20 augustus 1991, reeds SZA bewaard.
Het betreft hier SZA dat BFI Veendam sedert enkele jaren inzamelt, namelijk sharps (injectienaalden
en dergelijke), conform de beschrijving van bijlage I, categorie 46.6 van het Besluit aanwijzing
gevaarlijke afvalstoffen (BAGA).
Het bewaren van SZA is gerelateerd aan het inzamelen ervan door BFI Veendam. In het MJP wordt
het eventueel tijdelijk bewaren ingeval dat directe afvoer naar de verwerker niet plaatsvindt eveneens
doelmatig geacht. Door deze constructie creërt BFI Veendam een situatie waarin de inzameling van
SZA niet hoeft te stagneren, hetgeen een doelmatige verwijdering ten goede komt.
- KGA
De aanvraag omvat ten aanzien van het bewaren en vervolgens bewerken van OWS alsmede het
bewaren van KGA in vergelijking met de eerder voor deze activiteit verleende vergunningen geen
voorgenomen uitbreidingen of veranderingen anderszins.
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b. Effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering.
- KGA
De onderhavige inrichting doet dienst als regionaal depot voor de provincie Groningen, in combinatie
met de KGA-inzameling voor de gemeente Veendam door BFI Veendam. Hieromtrent wordt voorts
verwezen naar het Milieubeleidsplan van de provincie Groningen.
De activiteiten op gebied van KGA van BFI Veendam vervullen een belangrijke schakel in de
uiteindelijke verwerking van het gevaarlijk afval elders en zijn hierdoor doelmatig te achten.
c. Capaciteit
- KGA
De onderliggende aanvraag strekt ertoe (ook) de activiteiten met betrekking tot het bewaren van KGA
ongewijzigd voort te zetten. De onderhavige inrichting doet dienst als regionaal depot voor de
provincie Groningen, in combinatie met de KGA-inzameling voor de gemeente Veendam door BFI
Veendam. Hieromtrent wordt voorts verwezen naar het Milieubeleidsplan van de provincie
Groningen. Deze activiteiten van BFI Veendam zijn doelmatig.
- SZA
De onderliggende aanvraag strekt ertoe (ook) de activiteiten met betrekking tot het bewaren van SZA
ongewijzigd voort te zetten.
In het verlengde hiervan wordt het doelmatig geacht dat BFI Veendam als tijdelijk bewaardepot zal
kunnen dienen voor deze extra afvalstromen.
d. Effectief toezicht.
Voor een effectief toezicht is het van belang, dat een deugdelijk administratiesysteem en een
deugdelijke acceptatieprocedure voor de gevaarlijke afvalstoffen worden gehanteerd. De huidige
procedures van BFI Veendam voor administratie en acceptatie zijn gebaseerd op het milieu- en
kwaliteitszorgsysteem (MKZS). In de toekomst zullen deze procedures worden opgenomen in de
systematiek volgens ISO 14.001 (zie onderdeel I, punt 1d van deze beschikking).
In voorschrift II-B.1 respectievelijk II-C.2 is vastgelegd dat het bedrijf de procedures voor acceptatie
respectievelijk administratie binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking ter
goedkeuring aan ons college dient te zenden.
III.4. Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen.
Bij brief van 13 juli 1998, ref. 98320d\MK, ontvangen 15 juli 1998, heeft BFI Holding ons college
verzocht om ten behoeve van BFI Veendam een aantal met name genoemde categorieën van
gevaarlijke afvalstoffen uit te sluiten van de op 18 april 1998 van kracht geworden "Regeling scheiden
en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen" (Staatscourant 1998,72).
Met betrekking tot BFI Veendam zijn in deze de volgende activiteiten aan de orde:
- het opbulken van halogeenrijke afvalstoffen tezamen met laagcalorische waterige stromen;
- het opbulken van laagcalorische vloeistoffen;
- het opbulken van halogeenarme koolwaterstoffen, waarvoor economisch gezien op basis van de
hoeveelheden géén hergebruik of recycling mogelijk is;
- het tezamen opbulken van lege kunststof- en metalen verpakkingen;
- het gebruik van hulpstoffen bij de bewerking van gevaarlijk afval.
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Ingevolge artikel 4 van de zoëven gereleveerde "Regeling scheiden en gescheiden houden van
gevaarlijke afvalstoffen" kan, indien het belang van het milieu zich hiertegen niet verzet, het bevoegd
gezag in afwijking van artikel 2 van de regeling aan de vergunning het voorschrift verbinden dat in de
vergunning aangewezen afvalstoffen mogen worden gemengd met andere in de vergunning
aangewezen afvalstoffen, stoffen, preparaten en andere producten.
Enerzijds vergt het nemen van een beslissing op dit verzoek een zorgvuldige voorbereiding, zowel
gezien het inhoudelijke belang van de materie alsook gelet op de omstandigheid dat het van belang
kan blijken te zijn om ook acht te slaan op de omstandigheid dat voor vergelijkbare inrichtingen in
andere provincies overeenkomstige verzoeken zijn gedaan en om dienaangaande met de besturen van
de betrokken andere provincies in overleg te treden. Anderzijds moet ons college gehouden worden
geacht om, nu een beslissing moet worden genomen op de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning voor de onderhavige inrichting, het voorliggende verzoek bij de beslissing op deze
aanvraag te betrekken. In het kader van deze thans te nemen beslissing is het van belang dat, zoals ook
blijkt uit de considerans van deze beschikking, de in de inrichting BFI Veendam te verrichten
activiteiten, zoals deze in de tot de aanvraag behorende stukken zijn beschreven en toegelicht, kunnen
worden vergund. Dit houdt tevens in dat ons college voorshands van mening is dat het op grond van
artikel 4 van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen" gedane
verzoek dient te worden ingewilligd voor zover niet-inwilliging zou betekenen dat anders in strijd met
de meergenoemde regeling zou worden gehandeld. Een hiertoe strekkend voorschrift is als voorschrift
nr. II.A.2 (onder het hoofd "Toegestane activiteiten") aan deze beschikking verbonden. Wel wijzen
wij er hier met de nodige nadruk op dat dit voorschrift het resultaat is van een voorlopige
standpuntbepaling en dat niet kan worden uitgesloten dat ons college, onder meer als gevolg van
overleg in interprovinciaal verband, in een later stadium tot gewijzigde inzichten komt. Deze
gewijzigde inzichten zullen er eventueel toe kunnen leiden dat ons college een beschikking neemt tot
wijziging van de bij de onderhavige beschikking verleende vergunning, ertoe strekkende dat de
ingevolge artikel 4 van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen"
verleende toestemming respectievelijk het aan deze vergunning verbonden voorschrift nr. II.A.2 wordt
gewijzigd of in zijn werking beperkt dan wel wordt ingetrokken.
De tekst van voorschrift II.A.2 luidt als volgt:
"De hierna genoemde activiteiten met betrekking tot het mengen van gevaarlijke afvalstoffen mogen
in de inrichting plaatsvinden:
- het opbulken van halogeenrijke afvalstoffen tezamen met laagcalorische waterige stromen;
- het opbulken van laagcalorische vloeistoffen;
- het opbulken van halogeenarme koolwaterstoffen, waarvoor economisch gezien op basis van de
hoeveelheden géén hergebruik of recycling mogelijk is;
- het tezamen opbulken van lege kunststof- en metalen verpakkingen;
- het gebruik van hulpstoffen bij de bewerking van gevaarlijk afval."
IV. BESPREKING VAN ADVIEZEN EN BEDENKINGEN.
IV.1. Ten aanzien van het MER.
a.. Mondelinge opmerkingen.
Hier zal worden ingegaan op de op de zitting van 12 maart 1998 gemaakte opmerkingen. Voorop
gesteld kan worden dat van de op deze zitting gemaakte opmerkingen en van de daarop gegeven
reacties overeenkomstig artikel 7.23, lid 2, van de WM een verslag is gemaakt, dat aan alle
betrokkenen is toegezonden en ter inzage is gelegd. Voorzover deze opmerkingen respectievelijk
reacties hier relevant kunnen worden geacht, zal er in kort bestek op worden ingegaan:
1. Bronvermogen van de UF-installatie:
het niveau in het gebouw van de UF-installatie is gerelateerd aan de ARBO-norm van 80 dB(A), en op
de grens van de inrichting zullen geen overschrijdingen optreden.
2. Emissie van zwavelwaterstof (H2S):
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- omdat de te verwachten H2S-emissie niet exact is aan te geven, dit vanwege het verschil in
kwaliteit (samenstelling) van het te bewerken afvalwater ten opzichte van de bestaande locatie in
Enschede, is dit onderwerp gerangschikt onder de leemtes in kennis;
- het is mogelijk de H2S-emissie te verminderen door middel van dimensionering, dat wil zeggen via
optimalisatie van de bedrijfsvoering (optimalisatie van de dosering van natriumsulfaat);
- na één jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Op grond van de vergunningvoorschriften zullen de
normen van de NeR niet mogen worden overschreden;
- er zal regelmatig worden gemeten.
b. Schriftelijke opmerkingen.
Schriftelijke opmerkingen zijn met betrekking tot het MER niet ingediend. Wel is, naar aanleiding van
het MER, een schrijven ontvangen van de heer E. Schmaal, Nijverheidskade 41 te Wildervank, mede
namens enkele andere bewoners van woningen aan de Nijverheidskade. Dit schrijven heeft blijkens
zijn inhoud betrekking op de Wm-vergunningaanvraag en niet op het MER. Desondanks zal dit
schrijven op deze plaats worden besproken.
De heer Schmaal maakt in zijn schrijven de volgende opmerkingen:
1. De geluidsfrequentie in de avond en nacht is niet bekend.
In een gesprek, dat op 30 maart 1998 naar aanleiding van de schriftelijke reactie van de heer
Schmaal door een medewerker van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen met
de heer Schmaal ter plaatse van diens woning is gevoerd, heeft dhr. Schmaal aangegeven dat zijn
opmerking betrekking heeft op het feit dat niet alleen het geluidniveau doch ook het soort geluid
bepalend is voor het al dan niet ervaren van hinder. De heer Schmaal richt zich daarbij met name
op de nieuwe UF-installatie welke gedurende de hele nacht in bedrijf zal zijn.
2. Uit tabel 3 van paragraaf 5.4 van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport ("rapport
Haskoning") blijkt dat niet bij één, maar bij drie woningen de grenswaarde wordt overschreden,
waaruit men kan concluderen dat van de tussenliggende en naastliggende woningen ook de
grenswaarde wordt overschreden.
3. Deze geluidbelasting acht hij ontoelaatbaar in de nachtelijke uren.
Ad 1:
Ten aanzien van deze reactie kan in eerste instantie worden opgemerkt dat het geluidrapport wel
informatie bevat over de frequentie-verdeling van de bronnen. Daarbij is aangesloten bij metingen aan
een soortgelijke installatie elders. Verder dient te worden opgemerkt dat de UF- installatie in een
gebouw wordt geplaatst en dat deze installatie volgens de huidige stand der techniek wordt uitgevoerd.
Hierdoor wordt naar onze mening bereikt dat de geluiduitstraling zo laag wordt gehouden als in dit
geval redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht. Gelet hierop, en op de omstandigheid dat de te
verwachten geluidniveaus bij de woningen ten gevolge van de UF-installatie beperkt blijven tot 15-21
dB(A), achten wij dit bezwaar niet gegrond.
Ad 2:
De waarden uit tabel 3 van het akoestisch rapport (maximale geluidniveau's) zijn getoetst aan
verkeerde waarden. De conclusies ten aanzien van tabel 3 zijn daarom niet correct. In de considerans
van deze beschikking is getoetst aan de grenswaarden van de circulaire industrielawaai; in verband
hiermee wordt verwezen naar hetgeen hierboven - in onderdeel III ("GRONDEN VAN DE
BESLISSING"), paragraaf I.2 ("Gevolgen voor het milieu"), sub a ("Geluid"), ad 1 en ad 2 - is
overwogen met betrekking tot respectievelijk de equivalente geluidniveaus en de piekgeluiden.
Daaruit blijkt dat, voor wat betreft de equivalente geluidniveaus, de grenswaarden bij de woningen
niet worden overschreden en dat, voor wat betreft de piekgeluiden, er evenmin sprake is van
overschrijding van de gestelde normen.
Ad 3:
Gezien de hiervóór onder ad 2. bedoelde toetsing voldoen de maximale geluidniveaus zowel
voor
wat betreft de equivalente geluidniveaus als voor wat betreft de piekwaarden aan de van toepassing
zijnde grenswaarden. Daaruit volgt dus tevens dat ook de voorkomende maximale piekgeluiden
toelaatbaar zijn.
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c. Het advies van de commissie voor de m.e.r.
Bij brief van 23 april 1998, kenmerk U224-98/Pi/ao/710-59 heeft de Commissie voor de m.e.r. het
toetsingsadvies (overeenkomstig artikel 7.26 van de Wm) uitgebracht ten behoeve van de besluitvorming over het MER betreffende de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BFI Veendam.
De commissie heeft in dit toetsingsadvies aangegeven dat zij van oordeel is dat de essentiële
informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming
te geven. Wel acht de commissie de verstrekte informatie minimaal. Verder is de commissie van
mening dat de door haar gesignaleerde tekortkomingen niet essentiëel zijn. De commissie stelt voorts
dat het evaluatieprogramma, waarin normaliter onderzoek plaatsvindt ter verifiëring van de in het
MER gedane aannames, in het onderhavige geval dient te worden gebruikt voor het verkrijgen van
meer gegevens over de UF-installatie. In verband hiermee beveelt de commissie aan om:
a. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 (Leemten in kennis) van het MER een aantal
concrete voorschriften in de vergunning op te nemen:
1. emissies naar de lucht (hoofdstuk 7.1, punt 3);
2. bronsterkte van de aktiviteit (geluid) (hoofdstuk 7.1, punt 4);
3. kwaliteitsgegevens effluent (hoofdstuk 7.1, punt 5);
b. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 van het MER duidelijke meet- en rapportageverplichtingen in de vergunning op te nemen:
1. kwaliteits- en kwantiteitsgegevens van de te zuiveren afvalwaterstromen;
2. gegevens van de reststoffen;
c. ten aanzien van de volgende onderwerpen voorschriften in de vergunning op te nemen:
1. acceptatiecriteria;
2. meetverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit;
3. meetverplichtingen ten aanzien van geluid;
4. meetverplichtingen ten aanzien van benzeen en zwavelverbindingen;
5. rapportages waarin voornoemde metingen worden geëvalueerd (evaluatierapporten).
De aanbevelingen van de commissie worden hierna puntsgewijs besproken.
Ad a.1:
De OWS-opslagbassins, waaruit VOS-emissies plaatsvinden, zijn bestaand en maken geen deel uit van
de nieuwe UF-installatie. Voor de aanpak van de VOS-emissies uit deze bassins willen wij verwijzen
naar vergunningvoorschrift II-K.3.
Relevante emissies naar de lucht uit de nieuwe UF-installatie zijn die van VOS en zwavelwaterstof.
Omdat emissiegegevens van VOS ontbreken, kunnen geen emissie-eisen worden gesteld. Derhalve
wordt in de vergunning een emissieonderzoek (inclusief rapportage) voorgeschreven (zie de voorschriften II-K.4 en II-K.5).
Voor zwavelwaterstof geldt dat in de voorschriften II-K.6 en II-K.7 is vastgelegd dat de bedrijfsvoering van de UF-installatie zodanig dient te zijn, dat geen emissies van zwavelwaterstof plaatsvinden en dat hierop betrekking hebbende procedures en/of instructies in het milieuzorgsysteem
dienen te worden opgenomen. Gelet op deze voorschriften achten wij een emissieonderzoek voor
zwavelwaterstof overbodig, temeer omdat zwavelwaterstof een zeer lage geurdrempelwaarde heeft,
waardoor in de praktijk op eenvoudige wijze (met de neus) kan worden vastgesteld of in de ruimte
waarin de UF-installatie wordt opgesteld, zwavelwaterstof aanwezig is.
Ad a.2:
In de vergunning worden geluideisen opgenomen die gelden voor de gehele inrichting , inclusief de
nieuwe UF-installatie (zie voorschrift I-E.1). Er worden geen geluideisen opgenomen voor de UFinstallatie sec. Wel wordt specifiek voor de UF-installatie een akoestisch onderzoek voorgeschreven
(zie voorschrift I-E.3).
Ad a.3:
In de Wvo-vergunning worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het effluent van de UF-installatie.
Ad b.1:
Voor deze kwestie willen wij verwijzen naar de vergunningvoorschriften betreffende acceptatie en
administratie van gevaarlijke afvalstoffen (zie voorschriften II-B.1, II-C.1 en II-D.1).
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Voorts zijn in de Wvo-vergunning voor een aantal stoffen in het influent van de UF-installatie meeten rapportageverplichtingen opgenomen.
Ad b.2:
In de vergunning is vastgelegd dat gegevens over reststoffen, waaronder die uit de UF-installatie,
moeten worden geadministreerd en gerapporteerd (zie voorschriften II-C.1 en II-D.1).
Ad c.1:
Voor acceptatiecriteria willen wij verwijzen naar de bij de acceptatieprocedure (voorschrift II-B.1)
behorende randvoorwaarden (bijlage I bij de vergunning).
Ad c.2:
In de Wvo-vergunning zijn meet- en rapportageverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit
opgenomen.
Ad c.3:
Voor de UF-installatie wordt een akoestisch onderzoek inclusief rapportage voorgeschreven (zie
voorschrift I-E.3).
Ad c.4:
In de vergunning wordt een emissieonderzoek inclusief rapportage voorgeschreven. Daarbij dient de
emissie van VOS (waaronder benzeen) door meting te worden vastgesteld. Zie de voorschriften II-K.4
en II-K.5.
Onder ad a.1 is reeds aangegeven waarom geen zwavelwaterstofmetingen worden voorgeschreven.
Ad c.5:
De onder ad c.2, ad c.3 en ad c.4 bedoelde rapportages zullen worden gebruikt bij de evaluatie van het
MER welke ingevolge artikel 7.39 Wm aan ons college is opgedragen.
Op basis van de onderzoeksgegevens zullen wij zonodig aanvullende voorzieningen dan wel
maatregelen ten aanzien van de UF-installatie voorschrijven.
IV.2. Ten aanzien van de ontwerp-beschikking.
a. De schriftelijke bedenkingen van BFI Holding.
Schriftelijke gemotiveerde bedenkingen zijn ingediend door BFI Holding BV te Oosterbeek, naar
moet worden aangenomen namens en ten behoeve van IBA Milieu, bij schrijven d.d. 22 december
1998, ref. nr. 98546/MK. De inhoud van deze bedenkingen kan samenvattend worden weergegeven
als volgt:
1. Bedenkingen VVGB
a.
Art. 1, punt 3: onder verontreinigde emballage dient niet alleen emballage te worden verstaan
dat verfresten bevat, maar ook bijv. olie, etc.
b.
Art. 9, punt 1: het aanbieden van geshredderde emballage aan uitsluitend een VBI is
bezwaarlijk en moet niet worden voorgeschreven.
2. Bedenkingen ontwerpbeschikking
a. Punt. I.2.g: er bestaat onduidelijkheid over de statusverlening van de CPR, is een verklaring
van de brandweer voldoende ?
b. Punt III.1.c. van de considerans: om verwarring te voorkomen wordt voorgesteld om geen
onderscheid te maken tussen PMV-OWS en overig-OWS.
In verband met deze bedenkingen wordt het volgende overwogen:
1a. Dit punt is in de ontwerp-beschikking nadrukkelijk behandeld (onder punt III.1, sub d). Het
shredderen van schrap- en schraaplege verpakkingen en emballage dat resten verf of inkt bevat, is
een reeds eerder vergunde activiteit. Dit wordt thans opnieuw vergund. Het shredderen van
emballage dat andere verontreinigingen (zoals bijv. olie) bevat, moet worden aangemerkt als een
nieuwe activiteit waarvoor een MER dient te worden opgesteld. In het vooroverleg heeft BFI
besloten dat de bovengenoemde andere verontreinigingen uitsluitend niet-gevaarlijke afvalstoffen
zullen betreffen. Indien BFI in haar bedenkschrift emballage bedoelt, dat heeft gediend als
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verpakkingsmateriaal voor olie of andere gevaarlijke (afval-)stoffen, dan is dit aan te merken als
niet-gevaarlijke afvalstof onder de voorwaarde dat het schrap- of schraapleeg is.
Daarnaast wordt in de begripsomschrijving, zowel van de ontwerp-VVGB als van de ontwerpbeschikking, bij het begrip "verontreinigde emballage" niet aangeduid dat verpakkingsmateriaal
naast verfresten eventueel ook inktresten mag bevatten. Het feit dat verf- en inktresten wel en
andere gevaarlijke stoffen (zoals oliën) niet worden toegestaan in te shredderen emballage heeft,
naast hetgeen hierboven reeds is vermeld, te maken met de aard van de stoffen (viscositeit,
gedeeltelijke uitharding, etc.).
De woorden "en/of inktresten" zullen daarom in de begripsomschrijving van de onderhavige
beschikking bij het begrip "verontreinigde emballage" worden gevoegd.
De begripsomschrijving van de VVGB hoeft echter niet worden aangepast omdat de VVGB alleen
betrekking heeft op verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat (categorie I.4 van
bijlage III van het Inrichtingen- en vergunningbesluit milieubeheer).
1b. Het aanbieden van geshredderde emballage aan een verfafvalbehandelingsinstallatie (VBI) is een
verplichting die voortvloeit uit het MJP-GA II. Zonder dit sturingsvoorschrift moet deze activiteit
als niet doelmatig worden beschouwd. Hieromtrent wordt voorts verwezen naar sectorplan 13
("gebruikte chemicaliënverpakkingen") van het MJP-GA II. Deze verplichting geldt overigens
alleen indien de verwerking binnen Nederland plaatsvindt: buiten Nederland gelden de EVOAregels.
Ons college kan zich vinden in hetgeen de minister van VROM verklaart in de ontwerp-VVGB
(vervolgvel 8, 11 en artikel 9). Aan de bedenkingen van BFI op dit punt wordt dan ook niet
tegemoetgekomen.
2a. In voorschrift G.3 van de ontwerp-beschikking is opgenomen dat vergunninghoudster een plan van
aanpak moet opstellen waarin wordt aangegeven op welke punten de opslagplaatsen voor
gevaarlijke (afval-)stoffen niet voldoen aan CPR 15-1 (voorschrift G.1) en CPR 15-2 (voorschrift
G.2) en welke maatregelen moeten worden getroffen om de opslagplaatsen aan te passen. De
voorschriften zijn helder geformuleerd: uiterlijk 1 oktober 1999 dient een plan te worden ingediend
bij ons college en uiterlijk 1 april 2000 dienen de opslagplaatsen te voldoen aan de genoemde
richtlijnen. Er kan derhalve niet worden volstaan met louter een brief van de brandweer.
2b. Het onderscheid tussen PMV-OWS en (overig-)OWS is nodig voor de uitvoering van wettelijke en
beleidsbepalingen. In de Wm wordt dit onderscheid gemaakt (bijlage III behorende bij het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer onder punt I.9), in het MJP-GA II (sectorplan 6
"oliehoudende afvalstoffen"), en in de verschillende PMV's (PMV Groningen: bijlage 5, onder punt
3). Omdat voor enkele stromen olie-water-slibmengsels afzonderlijke bepalingen nodig werden (en
worden) geacht, wordt onderscheid gemaakt in een stroom op grond waarvan bijvoorbeeld op
grond van de verschillende PMV 's een aparte inzamelvergunning is benodigd en een restpost. Om
niet steeds alle stromen bij naam te hoeven noemen worden, aldus kennelijk juist om verwarring te
voorkomen, deze twee stromen PMV-OWS en (overig-)OWS genoemd. Dit is respectievelijk
wordt voor de eenduidigheid als zodanig verklaard in de begripsomschrijvingen van de ontwerpbeschikking en de ontwerp-VVGB respectievelijk van de beschikking en de VVGB.
Gelet op het vorenstaande kan het verzoek van BFI niet worden gehonoreerd.
b. Het schrijven van Boer Vastgoed Groep.
Op 21 december 1998 is ontvangen een schrijven van Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal. Door
middel van dit schrijven wil de Vastgoed Groep zijn "belang als naastliggend bedrijf schriftelijk wil
vastleggen". Dit belang is er in gelegen dat de Vastgoed Groep opslagloodsen heeft welke zijn
gelegen aan de Meihuizenweg 37 te Wildervank en als zodanig het naast de inrichting van
aanvraagster gelegen perceel vormen. Deze loodsen worden door de Vastgoed Groep verhuurd aan
huurders die deze gebruiken voor het opslaan van voedingsproducten, in verband waarmee deze
huurders hoge eisen stellen aan zowel de loods als de omgeving. In het schrijven van de Vastgoed
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Groep wordt in verband hiermee gesteld dat, indien de huurders ten gevolge van de in de inrichting
van aanvraagster verrichte bedrijfsactiviteiten op een dusdanige wijze zouden worden gehinderd dat de
opslag van voedingsproducten niet meer verantwoord dan wel niet meer mogelijk is, BFI door de
Vastgoed Groep aansprakelijk zal worden gesteld voor de geleden schade.
Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op.
De inhoud van dit schrijven betreft de onderlinge privaatrechtelijke verhouding tussen BFI als
verantwoordelijke voor het in werking zijn van de inrichting aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank
en de Vastgoed Groep in haar relatie tot de opslagloodsen aan de Meihuizenweg 37. Deze
privaatrechtelijke verhouding valt buiten het bestek van de hier aan de orde zijnde vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer. Dit schrijven kan dan ook niet worden aangemerkt als een bedenking
in de zin van deze wet tegen het ontwerp van de vergunning, als hoedanig dit schrijven, blijkens de
bewoordingen daarvan, overigens ook niet is bedoeld.
Wel willen wij nog opmerken dat bij zorgvuldige naleving door de vergunninghoudster van alle aan de
vergunning verbonden voorschriften van schade of onaanvaardbare hinder als gevolg van het in
werking zijn van de inrichting aan de Meihuizenweg 25 geen sprake zal kunnen zijn.

IV. TERMIJNEN
a. Modaliteit van de te verlenen vergunning.
Zoals hierboven is vermeld, is de historie van het bedrijf omschreven in hoofdstuk 0 van de aanvraag
en is in hoofdstuk 1.4 van de aanvraag een overzicht gegeven van de huidige vergunningensituatie.
Daaruit komt het volgende naar voren. Bij besluit van gedeputeerde staten van Groningen is op 4
augustus 1988 een oprichtingsvergunning ingevolge de Afvalstoffenwet verleend voor een periode van
10 jaar, derhalve tot 4 augustus 1998. Deze vergunning is, niettegenstaande de omstandigheid dat de
later geëntameerde activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen zijn verricht in een eveneens op het perceel Meihuizenweg 25 gelegen - als een afzonderlijke inrichting beschouwde
entiteit en localiteit, de basis en het uitgangspunt gaan vormen voor alle nadien verleende
vergunningen, zowel die ingevolge de Afvalstoffenwet met betrekking tot niet-gevaarlijke afvalstoffen
als die ingevolge de Wet chemische afvalstoffen voor gevaarlijke afvalstoffen. Dit houdt in dat het
verstrijken van de geldigheidsduur van de in 1988 verleende oprichtingsvergunning tot gevolg heeft
dat aan alle sindsdien verleende vergunningen de basis is komen te ontvallen, zodat die vergunningen
eveneens hun rechtskracht hebben verloren. Derhalve rust er sinds 4 augustus 1998 op de op het
perceel Meihuizenweg 25 gelegen inrichting geen rechtsgeldige vergunning meer, zodat er ook geen
basis meer is voor het verlenen van een revisievergunning, zoals was aangevraagd.
Gelet op het vorenstaande dient de gevraagde vergunning te worden verleend als een oprichtingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, sub a en c, van de Wet milieubeheer.
b. Ingangsdatum van de te verlenen vergunning.
Uit de hiervóór onder a. weergegeven overwegingen blijkt dat de ten tijde van de indiening van de
voorliggende aanvraag nog van kracht zijnde oprichtingsvergunning is geëxpireerd op 4 augustus
1998. De aanvraag moet daarom worden beschouwd als een aanvraag voor een vergunning tot het
oprichten en in werking hebben van de desbetreffende inrichting. Met betrekking tot de ingangsdatum
van de aangevraagde vergunning moet worden overwogen dat bij een oprichtingsvergunning in
beginsel geen plaats is voor het laten ingaan van de werking van de vergunning op een datum welke is
gelegen vóór het van kracht worden van de vergunning. Evenwel is er hier sprake van bijzondere
omstandigheden welke er toe nopen in het onderhavige geval op deze regel een uitzondering te maken.
Ten eerste is de voorliggende aanvraag tot het verlenen van een revisievergunning ingediend ongeveer
7 maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de oprichtingsvergunning uit 1988. Ten
tweede is hier aan de orde een bestaande inrichting, ten aanzien waarvan de aanvrager zich diverse
uitbreidingen en wijzigingen heeft voorgenomen, welke de facto reeds is opgericht. De te verlenen
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oprichtingsvergunning sluit dus in de materiële werkelijkheid aan bij de situatie zoals deze op 4
augustus 1998 bestond. Om deze redenen zijn wij tot de slotsom gekomen dat de ingangsdatum van de
te verlenen oprichtingsvergunning dient te worden bepaald op 4 augustus 1998.
(In verband met hetgeen hieronder ad c. zal worden overwogen, zal, hoewel de vergunning in beginsel
wordt verleend voor een periode van tien jaar, in het dictum worden bepaald dat de vergunning, voor
zover verleend voor een periode van tien jaar, op 1 augustus 2008 zal expireren.)
c. De termijnen voor de onderscheidene onderdelen/activiteiten.
Blijkens de aanvraag betreft de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd een inrichting
"waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden verwijderd". Ingevolge artikel
8.17, tweede lid, van de Wm vloeit hieruit voort dat, voor zover het gaat om dat verwijderen van
afvalstoffen, de vergunning kan worden verleend voor een termijn van ten hoogste tien jaar. Daarnaast
vloeit met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen uit het bepaalde in de artikelen
8.36 en volgende van de Wm en het in die artikelen geregelde vereiste van een verklaring van geen
bedenkingen (VVGB) voort dat, voor zover het gaat om de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen
waarvoor een VVGB is benodigd, de vergunning slechts kan worden verleend voor een periode die
met het gestelde in de VVGB overeenstemt. Dit leidt ons college met betrekking tot de aangevraagde
vergunning tot de volgende overwegingen.
A. Met betrekking tot niet-gevaarlijke afvalstoffen:
op grond van het gestelde in de aanvraag, in samenhang met hetgeen elders in de considerans van deze
beschikking is overwogen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor een periode van tien
jaar kan worden verleend.
B. Met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen:
uit de bij brief van 26 februari 1999 door de minister aan ons college toegezonden VVGB blijkt dat
voor het bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage de vergunning kan
worden verleend voor een periode van maximaal vijf jaar en voor het bewerken van boor- en snijolie
voor maximaal tien jaar. Dientengevolge wordt in de VVGB in artikel 2 bepaald dat voor het
bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage de vergunning wordt verleend
tot uiterlijk 1 augustus 2003 en voor het bewerken van boor- en snijolie tot uiterlijk 1 augustus 2008.
Derhalve zal de gevraagde vergunning worden verleend voor een periode van tien jaar, behalve voor
het bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage, waarvoor de vergunning
voor vijf jaar zal worden verleend. Omdat in de VVGB als uiterlijke datum wordt genoemd
1
augustus 2008 respectievelijk 1 augustus 2003 zal, ter wille van de eenduidigheid, in het dictum van
de beschikking worden bepaald dat de vergunning, al naar gelang de aan de orde zijnde stroom,
op
1 augustus 2008 respectievelijk 1 augustus 2003 zal expireren.
V. AFSLUITENDE OVERWEGINGEN
Wij zijn van oordeel dat de in de aanvraag beschreven activiteiten bijdragen aan een doelmatige
verwijdering van afvalstoffen.
Voorts zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de
onderstaande, naar ons oordeel in het belang van het milieu te achten, voorschriften worden
verbonden.
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BESLISSING:
Gelet op het bepaalde in en krachtens de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer, de Provinciale Milieuverordening van de provincie Groningen, het Meerjarenplan
verwijdering gevaarlijke afvalstoffen, het Milieubeleidsplan van de provincie Groningen, en de
Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de door BFI Holding B.V. namens IBA Milieu B.V.
ingediende aanvraag d.d. 8 januari 1998 en de daarbij overgelegde beschrijvingen en tekeningen, zoals
later gewijzigd en aangevuld,
besluiten wij
I.
aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek te verlenen een vergunning tot het oprichten en in werking
hebben van de inrichting BFI Veendam, gelegen aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank, kadastraal
bekend gemeente Wildervank, sectie A, nrs. 2757, 2778, 2465 en 2698, overeenkomstig de aanvraag
d.d. 8 januari 1998 en de daarbij overgelegde beschrijvingen en tekeningen, zoals later gewijzigd en
aangevuld.
II. te bepalen dat deze vergunning wordt verleend met ingang van 4 augustus 1998 en dat deze
vergunning geldt tot 1 augustus 2008, met uitzondering van het bewerken van o/w/s,
olie/watermengsels en verontreinigde emballage, waarvoor de vergunning geldt tot 1 augustus 2003.
III.
te bepalen dat de na te noemen onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de
vergunning:
- de aanvraag als zodanig, hoofdstukken 2 tot en met 10, met inbegrip van het supplement 3.1.c:
"Overige activiteiten - Op- en overslag ammoniak en opslag ammoniaktanks";
- bijlage 1: de kadastrale tekening;
- bijlage 2: "Plattegrondstekening + riolering", tek. nr. 97029-01, revisie D d.d. 13-3-'98, formaat
A1;
- bijlage 4: "Stroomschema (B & S-)sorteerinrichting";
- bijlage 5: "Noodplan - BFI Bijzondere Afvalstoffen Noord bv - versie 7";
- bijlage 6: "Vatenspoelinrichting";
- bijlage 9: het document "Containers Ledigingen en Afvalstoffen Registratie", met inbegrip
van het Milieu Administratie & Informatie Systeem "Milieu in Balans";
- bijlage 12: werking van de ultra-filtratie;
- bijlage 15: "Afvalbeheersplan BFI Veendam";
- bijlage 17: "BFI Incidentenregeling";
- "Bijlage bij hoofdstuk 3.1 - Sorteren en overpakken van levensmiddelen" d.d. maart 1998, met
inbegrip van de "Acceptatievoorwaarden Voedselrecycling".
IV.

aan de vergunning de navolgende voorschriften te verbinden:
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I. VOORSCHRIFTEN m.b.t. GEHELE INRICHTING
A.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

ALGEMEEN
De vergunninghoudster dient één of meer ter zake kundige personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van deze vergunning.
De door vergunninghoudster toe te passen categorie-indeling voor de opslag van (gevaarlijke)
afvalstoffen moet minimaal voldoen aan de CPR-indeling voor gevaarlijke afvalstoffen
respectievelijk aan de Afvalstoffencode-lijst voor afvalstoffen.
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen
worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
De inwerking zijnde inrichting mag naar buiten geen hinder veroorzaken vanwege stank, licht
en/of stof.
a.
Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag
uitsluitend het leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf
minuten voor het vertrek van het voertuig.
b.
Van stilstaande motorvoertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
De omroep- en/of muziekinstallaties van de inrichting of voertuigen moeten zodanig zijn
afgesteld dat geluid afkomstig uit deze installaties buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
De rijsnelheid op het terrein van de inrichting mag maximaal 15 km per uur bedragen, deze
snelheidsaanduiding moet bij de toegangen van de inrichting worden aangegeven met de in het
Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens voorgeschreven bebording met een onderbord
“geldt voor het gehele terrein”.
Indien laswerkzaamheden moeten worden verricht, moeten zodanige maatregelen worden
getroffen dat geen hinderlijk licht van de lasvlam buiten de inrichting kan doordringen.
In overleg met de dienst dienen uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze
vergunning procedures en/of instructies in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem te worden
opgenomen voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de voorschriften I.A.3 tot en
met I.A.9.
a.
Binnen de inrichting dient een register aanwezig te zijn waarin de resultaten van
keuringen, metingen, controles, programma's en dergelijke, welke ingevolge de
betreffende voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard
gedurende een periode van ten minste 3 jaar.
b. Het register moet altijd door vergunninghoudster ter beschikking worden gehouden voor
inzage en controle door daartoe bevoegde ambtenaren van de provincie Groningen.
c. Een exemplaar van de aanvraag en de vergunning dienen in het register aanwezig te zijn.
Van het verrichten van voorgenomen (onderhouds-)werkzaamheden die nadelige gevolgen
voor het milieu kunnen hebben, moet vooraf melding worden gedaan aan de dienst. De
directeur kan nadere eisen stellen omtrent de wijze van het uitvoeren van deze
werkzaamheden.

B.

ACCEPTATIE

1.

Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan
de inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting
overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een
aangeboden partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de
vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te
nemen om herhaling te voorkomen. Een en ander dient in de acceptatieprocedure te zijn
beschreven.
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C.

ADMINISTRATIE & MELDINGEN

1.

De vergunninghoudster is verplicht van de gevaarlijke (afval)stoffen en daarmee verband
houdende produktstromen een administratie te voeren overeenkomstig het gestelde in
voorschrift II.C.1 voor gevaarlijke (afval)stoffen.
De vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat afschriften van de
meldingsformulieren, zoals bedoeld in de PMV, ten minste drie jaar worden bewaard.
De vergunninghoudster dient zich ervan te overtuigen dat de samenstelling en/of aard en/of
eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij (gevaarlijke) (afval)stoffen
overeenkomen met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn vermeld in het
omschrijvingsformulier.

2.
3.

D.
1.

2.

3.

4.

5.
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REGISTRATIE
Van alle geaccepteerde partijen (gevaarlijke) (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. lokatie van herkomst
d. datum van ontvangst
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/GA-code
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden geregistreerd:
a.
naam, adres en woonplaats geadresseerde
b.
naam, adres en woonplaats vervoerder
c.
afleveradres
d.
datum afvoer
e.
hoeveelheid (tonnen)
f.
omschrijving aard en samenstelling
g.
analysegegevens danwel produkt/procescertificaten
h.
afvalstoffencode en categorie volgens PMV/GA-code (indien van toepassing)
i.
nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
Van partijen die worden geweigerd nadat zij reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. lokatie van herkomst
d. datum van ontvangst i.c. weigering
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstoffencode en categorie volgens PMV/GA-code (indien van toepassing)
h. reden van weigering
i. adres en afvoer geweigerd aanbod
Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van
de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald. De
weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende
voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.
De op grond van de voorschriften I.D.1 tot en met 3 geregistreerde gegevens moeten dagelijks
worden bijgehouden, gedurende minstens 3 jaar in de inrichting worden bewaard en op eerste
aanvraag aan daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.
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Binnen een maand na afloop van ieder kalenderjaar dient een overzicht van de getotaliseerde
gegevens zoals bedoeld in voorschrift I.D.5 alsmede een overzicht van de voorraden per 1
januari te worden opgestuurd aan de directeur.
De wijze van registreren moet overzichtelijk zijn en ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de directeur.
Van alle geweigerde partijen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan de
directeur.

GELUID & TRILLINGEN
Het invallend equivalente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die
behoren bij respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting, mag bepaald en beoordeeld
op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, de
hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunten A en B:
a.
45 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b.
35 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c.
30 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunten C en D:
a.
45 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b.
30 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c.
25 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunt E:
a.
48 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b.
30 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c.
29 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Vermelde referentiepunten zijn aangegeven op bijlage V van deze vergunning.
Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting
(Lmax), mag, gemeten in meterstand “fast”, op de punten C, D en E niet meer bedragen dan:
a.
59 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b.
54 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c.
54 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Binnen 6 maanden na in bedrijfstelling van de ultrafiltratie installatie dient aan de directeur
een rapport te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
- een beschrijving van de geluidbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
- een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluiduitstraling van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidvermogen per oktaafband en in
dB(A);
- een berekening van de bijdrage van deze bronnen op de geluidniveaus van de in voorschrift
I.E.1 omschreven referentiepunten;
- een beschrijving van de genomen danwel de te nemen geluidreducerende maatregelen en de
effecten hiervan;
- toetsing van de berekende en /of gemeten geluidniveau’s aan de voorwaarden van
voorschrift I.E.1.
De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de door de inrichting uit te
voeren werkzaamheden, mogen in de geluidgevoelige ruimte(n) van woningen van derden
geen trillingen veroorzaken met een trillingsterkte (Vmax) hoger dan de waarde voor A1. Bij
overschrijding van de maximale trillingsterkte (Vmax) van de waarde voor A1 moet de
energetisch gemiddelde trillingsterkte (Vper) kleiner zijn dan de waarde voor A3. De maximale
trillingsterkte (Vmax) mag echter de waarde A2 niet overschrijden.
A1 = 0,2; A2 = 0,6; en A3 = 0,1 tussen 07.00 en 19.00 uur;
A1 = 0,2; A2 = 0,6; en A3 = 0,1 tussen 19.00 en 23.00 uur;
A1 = 0,2; A2 = 0,3; en A3 = 0,1 tussen 23.00 en 07.00 uur.
De bepaling en beoordeling van de trillingsterkte, en de toetsing aan de waarden A1 tot en met
A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch (1993).
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BODEM
Nulsituatie
Uiterlijk 1 juli 1999 moet ter bepaling van de kwaliteit van de bodem binnen de inrichting, een
aanvullend onderzoek worden opgestart conform het protocol Nulsituatie/BSB onderzoek
(Sdu, 1993). De resultaten van dit onderzoek moeten binnen één maand na het bekend worden
ervan worden overgelegd aan de directeur.
Monitoring
Procedures en/of instructies met betrekking tot de wijze waarop de bodembeschermende
voorzieningen en rioleringen worden onderhouden en gecontroleerd, dienen, in overleg met de
dienst, uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning te zijn opgenomen
in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem. Van uitgevoerde controles moet een registratie
worden bijgehouden.
Om de deugdelijkheid van de bodembeschermende voorzieningen te kunnen controleren, moet
de vergunninghoudster één keer per jaar het grondwateronderzoek herhalen. Als de
monitoringsgegevens daartoe aanleiding geven kan de directeur besluiten de omvang en
frequentie van het monitoringsonderzoek aan te passen.
Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghoudster in overleg
met de directeur eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een
representatieve bemonstering van grond en grondwater ter plaatse, identiek aan de vaststelling
van de nulsituatie.
Bodembescherming
Alvorens bodembeschermende voorzieningen worden aangelegd, dienen twee maanden voor
de aanbesteding de uitvoeringsgerede plannen (bestekken) van de afzonderlijke
bodembeschermende voorzieningen ter goedkeuring aan de directeur te worden voorgelegd ter
beoordeling van de technische kwaliteit en de wijze van uitvoering van de
bodembeschermende voorzieningen.

BRANDPREVENTIE
Brandveiligheidsvoorzieningen ter voorkoming of beperking van brand en explosiegevaar
dienen in overeenstemming met de Commandant van de plaatselijke brandweer te zijn,
respectievelijk te worden getroffen. Een schriftelijke verklaring van voornoemde commandant
hieromtrent dient binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning te worden
overgelegd aan de directeur.
Wijzigingen in het goedgekeurde brandbeheersings- en bestrijdingsconcept (c.q. noodplan/
calamiteitenplan) moeten vooraf (en in overleg met de dienst) schriftelijk ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de directeur.
De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend
deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dienen voor de periodieke
keuring van de in voorschrift I.G.3 bedoelde brandblusmiddelen procedures en/of instructies te
zijn opgenomen in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem.

STOFEMISSIES
Indien tijdens de aanvoer, het in opslag brengen, het transport, de verwerking en de afvoer een
voor de omgeving hinderlijke stofontwikkeling plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden, moeten
de genoemde activiteiten worden stilgelegd en moeten maatregelen worden genomen of voorzieningen worden getroffen (bijvoorbeeld besproeiïng met water), zodat geen of minimale
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stofverspreiding optreedt. De genoemde activiteiten mogen in ieder geval niet plaatsvinden bij
een windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde (windkracht 8 Beaufort).
De opslaghopen van materiaal op het terrein van de inrichting moeten in geval van visueel
duidelijk waarneembare stofverspreiding door verstuiving van kleine fracties worden
besproeid met water, zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.
De wegen en andere plaatsen waar verkeer optreedt binnen het terrein van de inrichting
moeten, ter voorkoming van stofverspreiding (regelmatig duidelijk waarneembare
stofverspreiding door opdwarrelen van stof ten gevolge van het verkeer en/of door verstuiven
van stof ten gevolge van windval) door besproeïng met water vochtig worden gehouden, zodat
geen of minimale stofverspreiding optreedt.

RIOLERING
Het is slechts toegestaan om bedrijfsafvalwater in de riolering te brengen, indien door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a.
de doelmatige werking van het openbaar riool of de daarbij behorende apparatuur niet
wordt belemmerd;
b.
de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool, niet wordt belemmerd.

GASGESTOOKTE TOESTELLEN
De branderinstallaties met bijbehorende beveiligingsapparatuur van de aardgasgestookte c.v.ketels, luchtverhitters, boilers en geisers moeten voldoen aan de voor deze stookinstallaties
geldende GIVEG-keuringseisen en jaarlijks op goed en veilig funktioneren worden
gecontroleerd door het aardgas leverend bedrijf of een andere door het aardgas leverende
bedrijf erkende deskundige.
Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dienen voor het
onderhoud, de inspectie en de periodieke keuring van de in voorschrift I.J.1 bedoelde
installaties, procedures en/of instructies te zijn opgenomen in het Milieu- en/of
Kwaliteitszorgsysteem.

GEBRUIK VAN GASFLESSEN
Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, een door de dienst
geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG alsmede de
daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie
niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de
inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald
overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
In overleg met de dienst dient uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze
vergunning een procedure en/of instructie in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem te
worden opgenomen voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan voorschrift I.K.1.
Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de
naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die zijn
gevuld met autogas is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibaar
gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.
Gasflessen mogen niet kunnen omvallen en niet in de onmiddellijke nabijheid van andere
brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld. Gasflessen mogen niet met een vochtige bodem in
aanraking kunnen komen en moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn. De afsluiter van een
niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.
Lege gasflesssen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten
zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard.
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Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en
worden gemerkt met het woord “defect” respectievelijk “lek”. Alsdan moeten onverwijld
maatregelen worden getroffen om brand-, explosie- en vergiftigingsgevaar te voorkomen.
Tussen het reduceertoestel van de gasfles en de slang moet een door de Arbeidsinspectie
goedgekeurde vlamdover aanwezig zijn, tenzij een op vaste gereduceerde druk (1 ato)
afgesteld reduceertoestel wordt gebruikt, aan welk toestel een onderdrukventiel is gemonteerd.
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II. VOORSCHRIFTEN m.b.t. GEVAARLIJK AFVAL
A.
1.

TOEGESTANE ACTIVITEITEN
Deze vergunning heeft betrekking op :
a. het opslaan en het vervolgens bewerken van mengsels van olie, water en slib afkomstig
van landactiviteiten, kortweg: OWS (PMV-OWS en overig-OWS), die dienen te worden
aangemerkt als gevaarlijke afvalstoffen;
b. de op-en overslag van - van buiten de inrichting afkomstige - gevaarlijke afvalstoffen:
klein gevaarlijk afval (KGA), klein chemisch afval (KCA) en specifiek Ziekenhuisafval
(SZA) en afgewerkte olie in kleinverpakkingen;
c. het shredderen van verontreinigde emballage;
d. het opslaan en bewerken van OWS en olie/watermengsels en boor- en snijolie, voor zover
het vvgb-plichtige activiteiten betreft.

2.
De hierna genoemde activiteiten met betrekking tot het mengen van gevaarlijke afvalstoffen
mogen in de inrichting plaatsvinden:
- het opbulken van halogeenrijke afvalstoffen tezamen met laagcalorische waterige stromen;
- het opbulken van laagcalorische vloeistoffen;
- het opbulken van halogeenarme koolwaterstoffen, waarvoor economisch gezien op basis van de
hoeveelheden géén hergebruik of recycling mogelijk is;
- het tezamen opbulken van lege kunststof- en metalen verpakkingen;
- het gebruik van hulpstoffen bij de bewerking van gevaarlijk afval.

B.
1.

2.
3.
4.
5.

ACCEPTATIE
Binnen één maand na het van kracht worden van de vergunning, moet een beschrijving van de
acceptatieprocedure ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. Deze
beschrijving, inclusief de in voorschift II.B.3 bedoelde wijzigingen, moet voldoen aan de
randvoorwaarden in bijlage I van deze vergunning.
De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende acceptatieprocedure al
dan niet is goedgekeurd.
Wijzigingen in de goedgekeurde acceptatieprocedure moeten, voordat deze worden
doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de goedgekeurde acceptatieprocedure
(inclusief goedgekeurde wijzigingen).
Zolang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde acceptatieprocedure, dient zij
zich te houden aan de acceptatieprocedure die in de vergunningaanvraag is opgenomen.

C.

ADMINISTRATIE

1.

De vergunninghoudster moet een administratie van de gevaarlijke afvalstoffen en daarmee
verband houdende productstromen voeren overeenkomstig de randvoorwaarden in bijlage II
van deze vergunning.
De opzet en wijze van uitvoering van de administratie moet binnen één maand na het van
kracht worden van de vergunning ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden gezonden.
De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende opzet en wijze van
uitvoering van de administratie al dan niet is goedgekeurd.
Wijzigingen in de goedgekeurde opzet en de wijze van uitvoering van de administratie
moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk zijn goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten.
Zolang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde opzet en wijze van
uitvoering van de administratie, dient zij zich te houden aan de beschrijving die in de
vergunningaanvraag is opgenomen.
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D.

RAPPORTAGE

1.

De vergunninghoudster moet jaarlijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van de
goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt. In deze
rapportage dient tenminste de informatie te zijn opgenomen zoals bedoeld in artikel 11 lid 1
van de VVGB. Dit voorschrift geldt voor alle gevaarlijke (afval)stoffen zoals vermeld in
voorschrift II.A.1.
De in voorschrift II.D.1 genoemde rapportage dient jaarlijks binnen drie maanden na afsluiting
van het voorgaande kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden.

2.

E.

TARIEVEN

1.

Op een daartoe strekkend verzoek van Gedeputeerde Staten dient vergunninghoudster de
hoogte en opbouw van de in rekening te brengen bedragen binnen één maand na dit verzoek
schriftelijk mede te delen aan Gedeputeerde Staten.

F.

STAGNATIE

1.

Indien het accepteren van gevaarlijke afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, dient
vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan Gedeputeerde Staten.
Deze mededeling dient gegevens te bevatten over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van
de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen
respectievelijk in de toekomst te voorkomen. Tevens moet vergunninghoudster aangeven of en
zo ja, welke vergunningvoorschriften als gevolg van de stagnatie niet kunnen worden
nageleefd.

G.

OPSLAG GEVAARLIJK AFVAL en OVERIGE GEVAARLIJKE STOFFEN

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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Algemeen
De opslagplaats(en) voor gevaarlijke (afval-)stoffen met een opslagcapaciteit die ten minste 10
ton bedraagt, moet(en) uiterlijk 1 april 2000 voldoen aan CPR 15-2.
De opslagplaats(en) voor gevaarlijke (afval-)stoffen met een opslagcapaciteit die kleiner is dan
10 ton, moet(en) uiterlijk 1 april 2000 voldoen aan CPR 15-1.
Een plan waarin de op grond van de voorschriften II.G.1 en II.G.2 te treffen maatregelen zijn
uitgewerkt dient uiterlijk 1 oktober 1999 te worden ingediend bij ons college en behoeft de
goedkeuring van de directeur.
Opgeslagen gevaarlijke (afval-)stoffen moeten zijn beschermd tegen weersinvloeden.
Opslagtanks nrs. 10, 11 en 12
Vergunninghoudster dient de omvang van de VOS-emissies naar de lucht uit de opslagtanks
voor vloeibaar gevaarlijk afval door meting en/of berekening te laten vaststellen.
De meet- en/of berekeningsresultaten dienen, onder opgave van de toegepaste meet- en/of
berekeningsmethode, uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning te
worden gerapporteerd aan de directeur.
De toe te passen meet- en/of berekeningsmethode behoeft vooraf de goedkeuring van de
directeur.
De bovengrondse opslag van vloeibaar gevaarlijk afval dient te voldoen aan het gestelde in
richtlijn CPR 9-6 “Vloeibare aardolieprodukten, buiten-opslag van k3-producten in
bovengrondse stalen tanks (tot 150m3)”, eerste druk 1994, hoofdstukken 5.1 t/m 5.6. In
voorschrift 5.4.2 van CPR 9-6 moet onder het “vullen van de tank” het “leegmaken van de
tank” worden verstaan.
a.
In de tanks mag slechts vloeibaar gevaarlijk afval worden opgeslagen. Afgewerkte olie
dient gescheiden te worden opgeslagen.
b.
Er dienen maatregelen te zijn getroffen waarmee wordt voorkomen dat zich
hemelwater
in de opvangvoorziening kan verzamelen.
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Er dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat bodemverontreiniging door
morsen bij het vullen of aftappen wordt voorkomen.
Bij het overtappen van vloeibaar gevaarlijk afval vanuit vaten en/of emballage met een
inhoud groter dan 25 liter moet gebruik worden gemaakt van een vaste of flexibele
verbinding tussen deze vaten/emballage en de tank.

HANDLING GEVAARLIJK AFVAL
Gevaarlijke afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van
verwijdering uit de inrichting zodanig te zijn verpakt, respectievelijk zodanig te worden
bewaard dat zij zich niet kunnen verspreid naar bodem, lucht en/of water.
Het lossen van gevaarlijke afvalstoffen mag alleen plaatsvinden in de sorteerruimte (zie
voorschriften II.I van deze beschikking) dan wel op een speciaal daartoe ingerichte losplaats
c.q. overslaglokatie, die voldoet aan CPR 15-2 (artikelen 4.1.6 en 4.1.7).
Met het oog op de externe veiligheid dienen, in overleg met de dienst, uiterlijk 3 maanden na
het van kracht worden van deze vergunning voor los- en laadwerkzaamheden van gevaarlijke
(afval)stoffen procedures en/of instructies te zijn opgenomen in het Milieu- en/of
Kwaliteitszorgsysteem.

I.

SORTEERRUIMTE(-N)

1.

In de sorteerruimte mogen alleen activiteiten plaats vinden waarbij de aard van de gebrachte
afvalstoffen wordt bepaald en gelijksoortige gevaarlijke afvalstoffen worden samengevoegd
(overtap- en/of ompakactiviteiten).
De sorteerruimte van het depot moet zijn overkapt en afgeschermd ter bescherming tegen
directe weersinvloeden.
De vloer van de sorteerruimte van het depot moet vloeistofdicht zijn. Vloer, wanden en
drempel(s) onder de deur(en) moeten tezamen een vloeistofdichte bak vormen.
De wanden, deuren en het dak van de sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben van
minimaal 30 minuten.
De sorteerruimte dient op een doelmatige wijze te zijn geventileerd (conform artikel 4.2.2.8
van CPR 15-2).
Volle opslageenheden in de ontvangst- en sorteerruimte moeten uiterlijk voor het eind van de
werkdag worden overgebracht naar de opslagruimte(n).

2.
3.
4.
5.
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BEWAREN & AFGIFTE
Algemeen
Vergunninghoudster moet de door haar in bewaring genomen gevaarlijke afvalstoffen afgeven
aan een vergunninghoudster die bevoegd is die afvalstoffen te bewaren c.q. te be-/verwerken.
De bij de bewerking van OWS vrijgekomen oliehoudende afvalstoffen dienen te worden
afgegeven aan een daartoe bevoegde vergunninghoudster :
a.
die deze afvalstoffen door middel van destillatie geschikt maakt voor hergebruik;
b.
of die deze afvalstoffen met benutting van de energie-inhoud verbrandt in een
verbrandingsproces.
Bewaren SZA
Het specifiek ziekenhuisafval mag maximaal voor één periode van twee weken in de
inrichting worden bewaard.
Uit de administratie, zoals in voorschriften onder II.C van deze beschikking wordt
aangegeven, dient duidelijk te blijken in welke bewaarfaciliteiten de afvalstoffen worden
bewaard en gedurende welke periode.
In tegenstelling tot hetgeen in voorschrift II.J.3 is bepaald mogen de genoemde stoffen langer
dan twee weken worden bewaard indien de directeur daarvoor vooraf schriftelijk toestemming
heeft verleend.
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Specifiek ziekenhuisafval dient te worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde definitief
afgesloten emballage. Deze emballage dient te allen tijde gesloten te blijven zodanig dat er
geen gevaar voor besmetting is. Specifiek ziekenhuisafval mag niet worden overgeschonken,
bewerkt en/of samengevoegd.

BE-/VERWERKEN OWS
Het lossen van voertuigen met OWS (vacuümwagens) en het leeghalen van tanks,
opvangputten en bezinkbakken dienen zodanig plaats te vinden dat bij eventuele storingen of
onvoorziene gebeurtenissen geen bodemverontreiniging kan optreden.
Opslagbassins OWS
Bij de opslagbassins voor OWS dient een peilbuis te zijn aangebracht op een in overleg met de
dienst te bepalen plaats. Vergunninghoudster dient ten minste jaarlijks het grondwater te
bemonsteren en analyseren op het gehalte aan olie en relevante aromatische koolwaterstoffen
op een door de directeur goedgekeurde wijze.
De VOS-emissies naar de lucht uit de opslagbassins voor OWS dienen uiterlijk 1 april 2000 te
zijn gereduceerd, bijvoorbeeld door middel van het afdekken van de bassins.
Een plan waarin de hiertoe te treffen maatregelen zijn uitgewerkt, dient uiterlijk 1 oktober
1999 te worden ingediend bij ons college en behoeft de goedkeuring van de directeur.
UF-installatie
Binnen 3 maanden na inbedrijfname van de UF-installatie dient vergunninghoudster een
emissieonderzoek te laten uitvoeren. Hierbij dienen van de UF-installatie - onder
representatieve bedrijfsomstandigheden - de VOS-emissies naar de lucht (waaronder
die van benzeen) door meting te worden vastgesteld.
De wijze van uitvoering van deze metingen, alsmede het tijdstip waarop zal worden gemeten,
dienen te worden vastgelegd in een meetplan dat vòòr uitvoering van de metingen de
goedkeuring behoeft van de directeur.
De resultaten van de in voorschrift II.K.4 bedoelde emissiemetingen dienen in een rapport te
worden vastgelegd. De rapportage dient uiterlijk 2 maanden na uitvoering van de metingen
aan de directeur te worden overgelegd.
De rapportage dient tevens ten minste de volgende gegevens te bevatten:
a.
de toegepaste meetmethoden en de onnauwkeurigheid daarvan, uitgedrukt als
tweezijdig
90%-betrouwbaarheidsinterval;
b.
de procescondities en belasting waarbij de metingen zijn verricht;
De bedrijfsvoering van de UF-installatie dient zodanig te zijn dat geen emissies van
zwavelwaterstof (H2S) plaatsvinden.
Storingen, die gepaard gaan met een H2S-emissie, dienen direct te worden verholpen.
In overleg met de dienst dienen, voordat de UF-installatie in bedrijf wordt gesteld, de
volgende procedures en/of instructies te worden opgenomen in het milieuzorgsysteem:
a.
procedures en/of instructies voor de wijze waarop H2S-emissies tijdens normaal
bedrijf worden voorkomen;
b.
procedures en/of instructies voor de wijze waarop H2S-emissies tijdens storingen
worden voorkomen cq bestreden.
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III. VOORSCHRIFTEN m.b.t. NIET-GEVAARLIJKE
AFVALSTOFFEN
en OVERIGE ACTIVITEITEN
A.

ALGEMEEN

1.

In de gehele inrichting, behalve in die delen die blijkens de aanvraag zijn bestemd voor
activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, één en ander zoals nader aangeduid in
hoofdstuk II, onder A, van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, mogen de
volgende werkzaamheden plaatsvinden:
- het op- en overslaan en sorteren van bedrijfsafvalstoffen en levensmiddelen;
- het op- en overslaan en sorteren van bouw- en sloopafval;
- het op- en overslaan en sorteren van huishoudelijke afvalstoffen;
- het op- en overslaan van vloeibare ammoniak;
- het herstellen van motorvoertuigen;
- het opslaan en afleveren van motorbrandstoffen;
- het reinigen van motorvoertuigen;
- het reinigen van verontreinigde emballage (niet zijnde gevaarlijk afval) met behulp van een
wasmachine;
- het schoonspuiten van verontreinigde vaten (niet zijnde gevaarlijk afval) met behulp van
een vatenspoelmachine.
De materialen en stoffen mogen worden opgeslagen, op de daarvoor bestemde plaats (buiten
opslag), tot een maximale hoogte van 6,00 meter.
Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten dagelijks worden verzameld en binnen de
inrichting worden geplaatst.

2.
3.

B.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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BOUW- en SLOOPAFVAL (BSA)
Acceptatie, scheiden en sorteren
De aangeboden materialen en stoffen mogen niet als BSA worden geaccepteerd indien dit:
(zelf)ontplofbaar is, (zelf)ontbrandbaar is, met water, lucht of andere afvalstoffen exotherme
reakties kan aangaan of brandbare of giftige gassen kan ontwikkelen, vlees- of visafval bevat,
radio-aktief is of ioniserende straling uitzendt, (restanten van) bestrijdingsmiddelen bevat
en/of explosieve stoffen bevat.
De aangeboden materialen en stoffen mogen niet als BSA worden geaccepteerd indien zich
hierin asbesthoudende bestanddelen, loodhoudend en verontreinigd verpakkingsmateriaal van
verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten (Besluit
aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, bijlage III onder U.3) of de in bijlage III (Indicatie van
gevaarlijke afvalstoffen) genoemde afvalstoffen bevinden.
Indien niet toegestane afvalstoffen incidenteel in een geaccepteerde vracht onverwacht toch
worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en (naar
soort) gescheiden worden opgeslagen en regelmatig naar daartoe bestemde be- of
verwerkingsinrichtingen worden afgevoerd.
In dit deel van de inrichting, zoals bedoeld in voorschrift III.A.1, mogen, met in acht neming
van de overige voorschriften van deze vergunning, de volgende afvalstoffen worden
geaccepteerd, om te sorteren/scheiden:
ongesorteerd bouw- en sloopafval (BSA); bedrijfsafval (BA) dat qua aard en samenstelling
overeenkomt met BSA.
Gevaarlijke afvalstoffen waaronder KGA mogen niet in dit deel van de inrichting worden
geaccepteerd.
Indien gevaarlijke afvalstoffen incidenteel in de geaccepteerde vrachten (dus na visuele
inspectie) worden aangetroffen, moeten deze conform het gestelde in de paragraaf ‘opslag’
worden opgeslagen.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
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In een geaccepteerde vracht aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit
de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden worden opgeslagen overeenkomstig het
gestelde in de paragraaf ‘opslag’.
Met asbest verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet in dit deel van de inrichting worden
geaccepteerd.
Indien bij selectieve sloop van een verdachte lokatie op grond van het sloopbestek danwel uit
analytisch onderzoek blijkt dat de aangeboden partij bouw- en sloopafval niet verontreinigd is,
mag deze partij worden geaccepteerd. De analyse-methode moet ter goedkeuring aan de
directeur worden voorgelegd.
De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden
afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden. Ten behoeve van de visuele
inspectie dient de inrichting te beschikken over een vloeistofdichte inspectievloer.
De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de
PMV en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.
Afzet/Kwaliteit
Vergunninghoudster is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces geaccepteerde afval af
te zeven en te scheiden, respectievelijk gescheiden te houden. Minimaal de volgende fracties
moeten op deze manier worden uitgesorteerd: steenachtige fractie, hoogwaardige en
laagwaardige houtfractie, sorteerzeefzand, kunststoffen, (non)ferro metalen, een brandbare en
een niet-brandbare restfractie.
Indien voor (één of meer van) de in III.B.11 genoemde fracties geen of onvoldoende,
milieuhygiënisch verantwoorde, afzetmogelijkheden zijn, kan vergunninghoudster de directeur
schriftelijk verzoeken in afwijking van voorschrift III.B.11 die bepaalde fractie(s) niet te
produceren.
De steenachtige fractie moet bovendien door middel van een zeefinstallatie ontdaan zijn van
de (aanhangende) zandfractie (0-10 mm, sorteerzeefzand).
De afgescheiden steenachtige fractie moet in hoofdzaak bestaan uit betonpuin,
metselwerkpuin, gemengd puin, opgebroken asfalthoudend verhardingsmateriaal en mag
maximaal 1% (m/m en v/v) niet-steenachtig materiaal (gips, plastic, rubber, polystyreen, enz.)
en 0,1% (m/m) danwel 2% (v/v) verteerbaar organisch materiaal, zoals hout en plantenresten
bevatten. Afzet van de steenachtige fractie dient te geschieden naar een vergunninghoudende
steenbreekinstallatie.
Afzet van het sorteerzeefzand dient te geschieden naar een zeefzandreinigingsinstallatie, tenzij
door middel van een door de directeur goedgekeurde analyse-methode is vastgesteld dat het
niet of slechts in beperkte mate is verontreinigd zodat het geschikt is voor hergebruik/nuttige
toepassing. Voor hergebruik/nuttige toepassing geschikt zeefzand moet voldoen aan de eisen
van het IPO-interimbeleid secundaire grondstoffen.
Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden, worden
gescheiden in een hoogwaardige en een laagwaardige houtfractie.
De houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel,
zand, puin, grond, dakbedekking, papier.
De afgescheiden fractie kunststoffen moet uitsluitend bestaan uit buizen, gevelelementen en
hulpstukken van thermoplastische kunststoffen, te weten: PVC, PE en PP en dient vrij te zijn
van chemische verontreinigingen en andere produkten/materialen, zoals polyester, folies,
slangen etc. De afgescheiden kunststoffractie dient schoon te worden afgezet naar de
kunststofverwerkende industrie ten behoeve van de kunststofrecycling.
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19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

Bedrijfsvoering be-/verwerking
Het sorteren van de geaccepteerde afvalstoffen moet in een gesloten sorteerhal plaatsvinden op
een vloeistofdichte vloer.
Vloeistofdichte vloeren moeten voldoen aan de KIWA-richtlijn, de BRL 2362 of de BRL
2319, “Aanleg verhardingsconstructies van beton welke vloeistofdicht zijn voor
motorbrandstoffen en smeermiddelen”.
In overleg met de dienst dienen uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze
vergunning procedures en/of instructies in het Milieu- en/of Kwaliteitszorgsysteem te worden
opgenomen voor de wijze waarop de in de voorschriften II.B.19, II.B.20, II.B.22 en II.B.26
bedoelde vloeren en voorzieningen vloeistofdicht worden gehouden.
Opslag
Alle aangevoerde afvalstoffen, die volgens de criteria van het IPO-interimbeleid vrij
toepasbaar zijn (categorie 1 materiaal), hoeven niet op een vloeistofdichte vloer te worden
gestort of opgeslagen. Alle overige afvalstoffen moeten op een vloeistofdichte voorziening
worden gestort of opgeslagen.
De delen van de inrichting die bestemd zijn voor de opslag van uitgesorteerde materialen en
stoffen, moeten zijn omgeven door een grondkade of een uit oogpunt van afscherming
daarvan, gelijkwaardige constructie, zodanig dat de bedoelde stoffen niet buiten de inrichting
kunnen geraken.
Alle teerhoudende asfaltfracties moeten in of op een vloeistofdichte voorziening worden
opgeslagen.
Indien een vloeistofdichte voorziening niet aanwezig is, kan er ook voor worden gekozen om
de teerhoudende asfaltfractie afgedekt of overdekt op te slaan.
Het van de steenachtige fractie afgezeefde materiaal (het sorteerzeefzand) moet worden
opgeslagen op een vloeistofdichte vloer of binnen een vloeistofdichte voorziening.
Binnen de inrichting moeten containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in
de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle
containers moeten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld
in paragraaf ‘acceptatie’ voorschriften III.B.1 t/m 10, moeten worden opgeslagen
overeenkomstig het gestelde in CPR 15-1 en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor
geldende wettelijke bepalingen.

C.

OP- en OVERSLAG van AMMONIAK

1.
2.

Voor de op- en overslag van ammoniak is van toepassing de richtlijn CPR 13, tweede druk
1988, Ammoniak, vervoer, opslag en toepassingen.
Alleen lege tanks mogen worden opgeslagen.

D.

AFLEVERING van BRANDSTOFFEN

1.

De totale installatie voor de opslag en aflevering van motorbrandstoffen moet voldoen aan de
richtlijn CPR 9-1, 5e druk uitgave 1993.

E.

REPARATIERUIMTE MOTORVOERTUIGEN

1.

Herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen en machines mogen niet buiten worden
uitgevoerd.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

Daar waar herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen en machines worden verricht, moet de
vloer van de ruimte waarin deze herstelwerkzaamheden plaatsvinden voldoen aan het gestelde
in de BRL 2362 of de BRL 2319, voor de aanleg van verhardingsconstructies van beton welke
vloeistofdicht zijn voor motorbrandstoffen en smeermiddelen. Doorvoeringen van kabels
en/of leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
Oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten
worden geveegd of geschrobd.
De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd. Indien zich onder de vloer een
andere ruimte (inclusief de kruip ruimte) bevindt moet de vloer tevens gasdicht zijn
uitgevoerd.
Schrobputten in de werkplaats moeten zijn aangesloten op de bedrijfs riolering en ze moeten
vloeistofdicht aansluiten op de vloer.
Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of
explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij de
werkzaamheden of bij lekkage af te voeren.
Bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op doelmatige wijze
via een afvoerleiding worden afgevoerd op een zo danige hoogte dat de vrijkomende gassen
buiten de inrichting geen hinder kunnen veroorzaken.
In de inrichting mogen geen voertuigen of onderdelen daarvan worden schoon gebrand.
De opslag van oude accu’s moet geschieden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen
elektrolyt; indien de bak buiten is opgesteld moet deze tegen inregenen zijn beschermd. Het
opladen van accu’s dient te geschieden op een vloeistofdichte vloer en op een goed
geventileerde plaats.
Bij het schoonmaken van remvoeringen en koppelingsplaten moeten maatregelen worden
genomen om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
Het verbranden van afgewerkte olie is verboden. Afgewerkte olie dient te worden afgegeven
aan een erkend inzamelaar.
Het is in de werkplaats voor motorvoertuigen verboden:
a.
werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke
nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die
brandstof bevatten;
b.
afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken, verfblikken e.d. anders te bewaren dan in
gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
c.
vloeistoffen anders dan water anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
d.
vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken
In het bebouwde deel van de herstelinrichting voor motorvoertuigen mogen de
brandstofreservoirs van motorvoertuigen niet worden bijgevuld. De brandstofreservoirs van
motorvoertuigen moeten, behoudens tijdens aan deze reservoirs te verrichten werkzaamheden,
goed zijn gesloten.
In het bebouwde deel van de herstelinrichting van motorvoertuigen mogen geen tankwagens
voor het vervoer van brandbare gassen of vloeistoffen aanwezig zijn, tenzij de tank gasvrij is
gemaakt en hiervan een bewijs aanwezig is.
In de werkplaats mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.
Onder het tot aftappen in andere emballage van vloeistoffen, anders dan water, gereedstaand
vaatwerk, moeten vloeistofdichte lekbakken zijn geplaatst.

F.

AUTOWASPLAATS

1.

Het wassen met stoom of water onder verhoogde druk van motorvoertuigen of motoren mag
alleen plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats en moet op een zodanige wijze
geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan
verspreiden.
De vloer van de wasstraat moet vloeistofdicht zijn en van onbrandbaar materiaal zijn
vervaardigd. De vloer moet afwaterend zijn gelegd naar een of meer schrobputten of

2.
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3.
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afvoergoten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Doorvoering van kabels en leidingen
moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
Indien door het uitrijden van de wasplaats (natte) sporen op de voor het openbaar verkeer
openstaande weg achterblijven, welke gevaar of hinder voor de weggebruikers kunnen
opleveren, dient de vergunninghoudster, eventueel in overleg met de wegbeheerder, passende
maatregelen te nemen.
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V. te bepalen dat de in de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 8.37 juncto
8.36 van de Wet milieubeheer, kenmerk MBA nr. 99143465, opgenomen beperkingen en
voorschriften (artikelen 1 t/m 11) als beperkingen en voorschriften aan de bij deze beschikking
verleende vergunning worden verbonden, een en ander met dien verstande dat, voor zover de
inhoud van deze beperkingen en voorschriften, alsmede van de daarbij behorende bijlagen,
afwijkt van de onder IV genoemde voorschriften en de bij die voorschriften behorende bijlagen,
laatstgenoemde voorschriften en bijlagen buiten toepassing blijven.

VI.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1. IBA Milieu B.V. te Oosterbeek;
2. burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu, te Groningen;
4. de directeur LNV Noord te Groningen;
5. de hoofdingenieur-directeur van de DBW/RIZA te Lelystad;
6. het Waterschap Dollardzijlvest te Wedde;
7. het Ministerie van VROM, Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen, te Den Haag;
8. De Roever Milieuadvisering te Den Dungen;
9. de Commissie voor de m.e.r. te Utrecht;
10. het NAO te Leeuwarden;
11. het LMA te Woerden;
12. de heer E. Schmaal, Nijverheidskade 41 te Wildervank;
13. de heer J. Boekholt, Nijverheidskade 53 te Wildervank;
14. Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal;
15. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen, postbus 830, 9700 AP
Groningen;
16. de directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

Groningen,

Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.
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========================================================================
Bijlagen:
I. Acceptatie: Randvoorwaarden voor het opstellen van een acceptatie-procedure.
II. Administratie: Randvoorwaarden voor het opstellen van een administratie.
III. Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen
IV. Begrippenlijst
V. Tekening referentiepunten Geluid
VI. VVGB
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BIJLAGE I

Acceptatie
Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam
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Bijlage I
RANDVOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ACCEPTATIE-PROCEDURE
De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de
vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden gevaarlijke
afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens moet beschreven
worden hoe de procedure verloopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd. De
beschrijving van de acceptatieprocedure dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
A. De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste
moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de primaire ontdoener
monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.
B.

Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). Indien gebruik wordt
gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract.

C.

Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
- wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
- wijze van verpakking;
- de minimale en/of maximale partijgrootte;
- eventuele standaard aanleveringscontracten.

D. Een beschrijving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke
gevallen afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.
E.

Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
- de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be-/verwer
kingstechnieken;
- de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt,
dampspanning, toxiciteit, etc);
- de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
- verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.

F.

Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan,
waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
- de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteringsmethode
in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
- de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
- de analysering van een bepaalde afvalstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
- de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
- de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
- of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern laborato
rium;
- de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener(s)
worden beoordeeld.
G. Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiële administratie, de meldingen die
gedaan moeten worden in het kader van de Provinciale Milieuverordening (PMV) en de
acceptatieprocedure die wordt gevolgd.
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H. Extra aandachtspunten, zoals nadrukkelijk aangegeven in de overwegingen van de considerans
van deze vergunning:
1.
het exacte moment van overdracht van verantwoordelijkheid van de ontdoener
(derden)
naar de vergunninghoudster / drijver van de inrichting.
2.
De acceptatie van OWS moet zodanig worden uitgevoerd dat bij acceptatie duidelijk is
of
de af te scheiden oliefractie geschikt zal zijn ter op-/bewerking tot brandstof. Hiertoe
dienen de specificaties (gehalte aan organische halogeenverbindingen en
polychloorbifenylen) van het OWS bij acceptatie te worden bepaald.
3. de voorschriften van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 1998, 72), zoals vermeld in onderdeel III, paragraaf III.4 van de
considerans. Hierbij zijn met name aandachtspunten: de haalbaarheid om OWS dat wel en
OWS dat niet geschikt is ter opwerking tot brandstof, gescheiden te bewerken. Alsmede:
het gescheiden houden van verschillende categoriën van vloeibare gevaarlijke
afvalstoffen, zoals afgewerkte olie en afvalolie.

iba vndm

45

BIJLAGE II

Administratie
Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam
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Bijlage II
RANDVOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ADMINISTRATIE
Onder goederen worden in deze bijlage verstaan alle gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband
houdende produktstromen. Hieronder zijn in ieder geval begrepen alle stoffen die worden toegevoegd
aan dan wel afgescheiden van de gevaarlijke afvalstoffen.
A.

De administratie moet zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen
het bedrijf kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de
goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring op te
sturen administratie te worden gevoegd.

B.

Periodiek dient de vergunninghoud(st)er een voorraadopname te maken en vast te stellen dat
de goederenbeweging in evenwicht is. Optredende verschillen dienen te worden verklaard.

C.

Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de goederenadministratie en de financiële
administratie, zodanig dat voor elke in de goederen-administratie genoemde
inzamelvergunningplichtige afvalstof de bijbehorende factuur eenduidig dient te worden
gevonden en vice versa.

D.

De administratie dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

1.

Voor wat betreft de ingaande goederenstroom per ontvangst:
de datum van acceptatie en binnenkomst;
de ontdoener;
de aard van de goederen en de afvalstoffencode;
de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij vermeld
het soortelijk gewicht (*1));
de wijze waarop de goederen zijn ontvangen (cylindernummer, kentekennummer bij bulk,
etc);
een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
het tarief dat in rekening is gebracht;
het bedrag dat is betaald c.q. is ontvangen.

2.

Voor wat betreft de uitgaande goederenstroom:
de datum van de afgifte;
aan wie de goederen werden afgeleverd;
aard van de goederen en de afvalstoffencode;
de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij vermeld
het soortelijk gewicht (*1));
de wijze waarop de goederen zijn afgegeven;
een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
het tarief dat in rekening is gebracht;
het bedrag dat is betaald c.q. is ontvangen.

iba vndm

47

3.

Voor wat betreft de opslag van de goederen:
het gebruikte materiaal bij ompakken en eventuele hulpstoffen;
de exacte positie van de goederen (coördinaten, vaknummer, etc.);
optredende verschillen in kilogrammen of liters (*1);

4.

Voor wat betreft de productie of verwerking van de goederen (alleen ten aanzien van het
be-/verwerken van OWS):
de hoeveelheden verwerkte (grond-)stoffen en/of afvalstoffen;
de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de productie of verwerking van
de afvalstoffen;
de optredende verliezen uitgedrukt in kilogrammen of liters (*1);
een verwijzing naar eventuele analyserapporten van de diverse deelstromen.

*1
:Indien nodig moet er rekening worden gehouden met de invloed van de temperatuur op
de geregistreerde gegevens. Een omrekening dient dan plaats te vinden naar liters bij 15oC.
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BIJLAGE III

Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen
asbesthoudend afval
asbeststof
verontreinigde grond (met olie of andere chemische afvalstoffen)
met verfrestanten verontreinigd straalmiddel
gasontladingslampen (tl-buizen, halogeenlampen)
energiezuinige lampen (natriumlampen, kwikdamplampen)
accu’s
batterijen
loodhoudend materiaal, pijpen, daklood
niet lege PUR-schuimbussen
soldeervloeimiddel
verfafbijtrestant
zoutzuur afgewerkte olie
bekistingolie
boor-, slijp- en walsolie
niet lege jerrycans, verontreinigd met olie e.d.
oliefilters
smeervetten
teerrestanten
carbolineum
coatings
lakken
lijm- en harsmiddelen
oplosmiddelen (tri-, per-/tetrahoudend)
oplosmiddelen (terpetine, wasbenzine, thinner)
primer
verfrestanten
verontreinigde poetsdoeken
verontreinigde verpakkingsmaterialen (zoals blikken en spuitbussen) van verf, van
houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten.
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BIJLAGE IV
BEGRIPPENLIJST:
Afvalstoffenlijst
BAGA
Bewaren / opslaan

Bewerken gevaarlijke afvalstoffen

: Codelijst, samenvoeging van de Handleiding
Afvalstofcode en de LWCA-codering.
: Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen.
: Het tijdelijk opslaan van afvalstoffen (in afwachting van
verdere verwijdering), niet zijnde overslaan, in speciaal
daarvoor bestemde en gereserveerde faciliteiten, met
het oog op verdere verwerking van deze afvalstoffen.
Hierbij wordt onder overslaan bedoeld wordt een
kortstondige opslag (tot de eerstvolgende werkdag) van
afvalstoffen met afvoer naar een verwerkingsbedrijf tot
doel.
: het veranderen van de aard of hoedanigheid van de in
voorschrift II.A genoemde gevaarlijke afvalstoffen door
het behandelen met fysische methoden ten behoeve van
verdere verwijdering.

Toelichting:
In deze vergunning wordt met bewerken van OWS bedoeld: het met behulp van gravitatiekracht
scheiden in een slibfractie, waterfractie en oliefractie en het fysisch/chemisch zuiveren van de
waterfractie in een ultra-filtratie installatie; onder bewerken wordt tevens verstaan het shredderen
van verontreinigde emballage ten behoeve van volumeverkleining voor op- en overslag en/of
transport.
BRL
CPR

CPR 9-1
CPR 9-5
CPR 9-6
CPR 13
CPR 15-1
CPR 15-2

dB(A)

De directeur
De directeur Afvalstoffen

De dienst
Etiket
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: Nationale Beoordelingsrichtlijn.
: De Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke
Stoffen, uitgaven van het directoraat Generaal van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
postbus 90804, 2509 LV Voorburg.
: “Vloeibare aardolieprodukten, ondergrondse opslag in
stalen tanks (...)”.
: “Vloeibare aardolieprodukte, ondergrondse opslag van
vloeibare producten in kunststoftanks”.
“Vloeibare aardolieprodukten, buiten-opslag van k3producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150m3)”.
: "Ammoniak. Vervoer, opslag en toepassingen".
: “Opslag gevaarlijke stoffen in emballage” (tot 10 ton).
: “Opslag gevaarlijke stoffen, chemische afval-stoffen en
bestrijdingsmiddelen in emballage, opslag van grote
hoeveelheden” (vanaf 10 ton).
: Een maat voor de sterkte van geluid uitgedrukt in dB(A),
zoals het door de mens wordt waargenomen. Het
geluidniveau kan worden berekend of gemeten.
: De directeur van de dienst Ruimte & Milieu van de
provincie Groningen, Postbus 630, 9700 AP Groningen.
: De directeur Afvalstoffen die handelt namens de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
: De dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen,
zie hierboven.
: Etiket als bedoeld in de Wet Gevaarlijke Stoffen. Op dit
etiket dient de categorie te zijn aangegeven waarin
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Etmaalwaarde

Extramurale instellingen voor
de gezondheidszorg

Gevaarlijk(e) afval(stoffen)

Gedeputeerde Staten
Intramurale instellingen voor
de gezondheidszorg

Klein chemisch afval
Klein gevaarlijk afval (KGA)

Laeq
LWCA-indeling

MKZS

volgens de Afvalstoffenlijst de betreffende afvalstoffen
zijn ingedeeld. Voorts dient de naam van de ontdoener
alsmede de datum van afgifte te worden vermeld op het
etiket.
: De hoogste van de volgende gemiddelde waarden: het
Laeq over de dagperiode (07.00 tot 19.00) uur. Het Laeq
over de avondperiode (19.00 tot 23.00) uur verhoogd met
5 dB. Het Laeq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00)
uur verhoogd met 10 dB.
: Huisarts- en tandartspraktijken, streeklaboratoria,
bedrijfsgezondheidsdiensten, posten voor
wijkverpleegkundigen en jeugdgezondheidszorg,
gezondheidscentra, apotheken, GG&GD’s, bloedbanken
en poliklinieken voor drugsverslaafden (deze lijst is niet
limitatief!).
: Afval(stoffen) die als gevaarlijk(e) afval(stoffen) in dezin
van de Wet milieubeheer (art. 1.1) dienen te worden
aangemerkt.
: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
: Algemene, categorale en academische ziekenhuizen,
psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigen instellingen
en pathologische-anatomische laboratoria (deze lijst is
niet limitatief!).
: Ten aanzien van particulier gevaarlijk afval wordt nog
steeds de term klein chemisch afval gebruikt.
: Het betreft alle partijen gevaarlijke afvalstoffen kleiner
dan 200 kg per afvalstof per afgifte, zoals: verfafval,
oliën, oplosmiddelen, batterijen, verontreinigde
emballage, poetsdoeken en eventueel fotografisch
gevaarlijk afval.
: Het energetisch gemiddelde geluidniveau over een
bepaalde periode.
: Indeling in de categoriën van gevaarlijke afvalstoffen
(c.q. KGA) zoals die gehanteerd wordt door de
Landelijke Werkgroep Chemisch Afval (LWCA).
: Milieu kwaliteitszorgsysteem.

Toelichting:
Als referentie geldt hierbij het MKZS van de Nederlandse Vereniging van verwerkers van Chemische
Afvalstoffen.
Omschrijvingsformulier

Ongewenste Afvalstoffen

Ons college
Opslaan gevaarlijke afvalstoffen
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: Een door het meldpunt vastgesteld formulier voor
de in artikel 10.32, aanhef en onder a., van de Wet
milieubeheer, bedoelde verstrekking van gegevens.
: Afvalstoffen die in een geaccepteerde partij afvalstoffen
aanwezig blijken te zijn en op grond van de vergunning
niet geaccepteerd hadden mogen mogen.
: Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
“de directeur”.
: Al die handelingen waarbij een gevaarlijke afvalstof
voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of
meer statisch wordt gehouden. Met op slaan wordt tevens
bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken,
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Overslaan

OWS

PMV
PMV-OWS
SBR-2 richtlijn
Sharps

Sorteerruimte

Specifiek Ziekenhuisafval
(SZA)

Vergunninghoudster
Verontreinigde emballage
VLG
Vloeistofdichte vloer

VOS
VVGB
Wm

WMS-categoriën

ompakken, opbulken, samenvoegen en het uitsorteren,
scheiden en demonteren van onderdelen, voor zover aard
en samenstelling van de gevaarlijke afvalstoffen daarbij
niet veranderen.
: Handelingen zoals (be-)laden, lossen, overladen,
hevelen e.d., al dan niet op pneumatische of
mechanische wijze, waarbij de afvalstoffen op of in een
ander voertuig worden gebracht.
: wordt verstaan mengsels van olie, water, en/of slib, voor
zover deze niet afkomstig zijn van een inrichting waar
onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan voertuigen
en machines worden verricht.
: Provinciale Milieu Verordening van de provincie
Groningen.
: OWS zoals bedoeld in bijlage 5 van de PMV, onder
nummer 3.
: Stichting Bouw Research -richtlijn 2 “Hinder voor
personen in gebouwen door trillingen (1993)”.
: scherpe voorwerpen zoals injectienaalden, afgeknipte
capilairen, scalpels, kapotte instrumenten en
bloedbuizen, als bedoeld in bijlage 1, procesnr. 46.6 van
het BAGA.
: Ruimte, waar de ontvangen afvalstoffen en gevaarlijk
afval worden gesorteerd op grond van de samenstelling
met het oog op afvoer en verwerking bij derden
(sorteren, overtap- en/of ompakactiviteiten).
: (Gevaarlijke) afvalstoffen afkomstig van
medische handelingen in intra- en extramurale
instellingen voor de gezondheidszorg. SZA is gevaarlijk
afval conform het BAGA.
: IBA Milieu BV te Oosterbeek.
: Verpakkingsmateriaal dat verfresten en/of inktresten
bevat.
: Reglement Vervoer over land van Gevaarlijke stoffen.
: Een vloer die voldoet aan de Nationale Beoordelingsrichtlijnen voor vloeistofdichte verhardingsconstructies: BRL 2319 (15-3-1994) of BRL 2362
(14-1-1994).
: Vluchtige organische stoffen.
: De verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in
artikel 8.36 van de Wm.
: de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in
Staatsblad nr. 80, inclusief de daarna aangebrachte
wijzigingen.
: Indeling in de categoriën van gevaarlijke stoffen zoals
genoemd in de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS).

Toelichting:
Voor een omschrijving van bepaalde specifieke gevaarlijke stoffen, zoals teratogene of
mutagene stoffen, wordt verwezen naar CPR 15-2 c.q. de Wet milieugevaarlijkestoffen.
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BIJLAGE V

GELUID & TRILLINGEN: Referentiepunten
Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam
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BIJLAGE VI

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Behoort bij de Wm-vergunning van
IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
ten behoeve van BFI Veendam
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Groningen,
nr. 99/3212/2/../.. , RMM.
Verzonden:

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Beslissen bij dit besluit op de vergunningsaanvraag van BFI Holding B.V. te Oosterbeek.
Aanvraag vergunning.
Op 13 januari 1998 ontvingen wij een brief van BFI Holding B.V. te Oosterbeek, gedateerd 8 januari
1998, kenmerk 98005/cvac/5.2.4, waarbij namens IBA Milieu B.V. te Oosterbeek is ingediend een
aanvraag om vergunning ten behoeve van de inrichting BFI Veendam.
BFI vraagt daarbij om een vergunning voor het lozen van huishoudelijk- en laboratoriumafvalwater,
alsmede terreinwater en bedrijfsafvalwater, afkomstig van de inrichting van BFI ter plaatse van de
Meihuizenweg 25 te Wildervank, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie A nr.(s) 2757, 2778,
2465 en 2698, op de gemeentelijke riolering van Veendam.
De aanvraag is gebaseerd op artikel 1, lid 2 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).
Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en de Wet Milieubeheer
(WM).
Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 van de AWB
en hoofdstuk 13 van de WM voorgeschreven procedure gevolgd.
Aangezien te dezen sprake is van coördinatie met de aanvraag om vergunning ingevolge de WM en de
op die aanvraag te baseren beschikking kan voor de verdere bijzonderheden van de gevolgde
procedure worden verwezen naar de overwegingen van de beschikking tot verlening van de
vergunning ingevolge de WM.

GRONDEN VAN DE BESLISSING
De inrichting van BFI Veendam is gevestigd aan de Meihuizenweg te Wildervank. Het bedrijf houdt
zich bezig met de inzameling , transport, op- en overslag en het bewerken en verwerken van
afvalstoffen. De hoofdactiviteiten binnen de inrichting zijn het inzamelen, opslaan en verwerken van
niet-gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
Verder bevinden zich binnen de inrichting een onderhoudswerkplaats ten behoeve van eigen
voertuigen,; een wasplaats voor het uitwendig reinigen van voertuigen en containers; een tankeiland en
een klein laboratorium.
Het te lozen afvalwater afkomstig van BFI Veendam bestaat uit:
1. huishoudelijk afvalwater;
2. laboratorium afvalwater;
3. terreinwater;
4. bedrijfsafvalwater.
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Coördinatie met de WM.
Gelijktijdig met de indiening van de hier aan de orde zijnde aanvraag is ingediend de aanvraag voor de
hiermee verband houdende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Gezien de nauwe samenhang
tussen deze beide aanvragen brengt dit met zich mee dat in casu van toepassing is de coördinatieregeling welke is neergelegd in artikel 7b van de Wvo in samenhang met de artikelen 8.28 en volgende
(par. 8.1.3.2) van de WM. Aangezien ook voor wat betreft de beslissing op de aanvraag om
vergunning ingevolge de WM ons college het bevoegde gezag is, berust de zorg voor de inhoudelijke
afstemming tussen de op de beide aanvragen te nemen beschikkingen in zijn geheel bij ons college.
Van de inhoudelijke samenhang tussen de beide aanvragen en van de daarop te nemen beschikkingen
hebben wij ons dan ook in de zin van de zojuist gereleveerde coördinatie-regeling de nodige
rekenschap gegeven.
In het kader van de coördinatie met de WM merken wij verder het volgende op.
Het ontwerp van de vergunning ingevolge de WVO is gelijktijdig met het ontwerp van de vergunning
ingevolge de WM ter inzage gelegd. Aldus konden de bedenkingen die gedurende de termijn van
terinzageligging als bedoeld in artikel 3:24 van de AWB tegen de ontwerp-vergunning ingevolge de
WM konden worden ingediend, zich tevens richten tegen het ontwerp van de onderhavige vergunning
ingevolge de WVO. In casu zijn gedurende deze termijn schriftelijke bedenkingen ingekomen van BFI
Holding en is een schriftelijke reactie ontvangen van Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal. Weliswaar
hebben deze beide schrifturen inhoudelijk tevens een zekere relatie tot de WVO en de ingevolge die
wet vereiste vergunning, doch deze relatie is niet zodanig dat hieruit specifieke WVO-gerelateerde
aspecten naar voren komen die op deze plaats zouden dienen te worden besproken. Nu hier sprake is
van een gecoördineerde procedure en in dat kader enerzijds de ontwerpen van de vergunningen
ingevolge de WM en de WVO gelijktijdig ter inzage hebben gelegen en anderzijds op de aanvragen
voor die vergunningen gelijktijdig zal worden beschikt, kan dan ook voor de bespreking van de beide
genoemde schrifturen worden verwezen naar de overwegingen van de beschikking tot verlening van
de vergunning ingevolge de WM.
MER.
In verband met de in de aanvraag opgenomen ultra-filtratie-installatie is in het kader van deze
aanvraag een milieu-effectrapport (MER) opgesteld.
Bij brief van 23 april 1998, kenmerk U224-98/Pi/ao/710-59 heeft de Commissie voor de m.e.r. het
toetsingsadvies (overeenkomstig artikel 7.26 van de Wm) uitgebracht ten behoeve van de besluitvorming over het MER betreffende de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BFI Veendam.
De commissie heeft in dit toetsingsadvies aangegeven dat zij van oordeel is dat de essentiële
informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming
te geven. Wel acht de commissie de verstrekte informatie minimaal. Verder is de commissie van
mening dat de door haar gesignaleerde tekortkomingen niet essentiëel zijn. De commissie stelt voorts
dat het evaluatieprogramma, waarin normaliter onderzoek plaatsvindt ter verifiëring van de in het
MER gedane aannames, in het onderhavige geval dient te worden gebruikt voor het verkrijgen van
meer gegevens over de UF-installatie. In verband hiermee, voor zover hier van belang, beveelt de
commissie aan om:
a. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 (Leemten in kennis) van het MER een aantal
concrete voorschriften in de vergunning op te nemen:
3. kwaliteitsgegevens effluent (hoofdstuk 7.1, punt 5);
b. ten aanzien van de volgende punten uit hoofdstuk 7.1 van het MER duidelijke meet- en rapportageverplichtingen in de vergunning op te nemen:
1. kwaliteits- en kwantiteitsgegevens van de te zuiveren afvalwaterstromen;
c. ten aanzien van de volgende onderwerpen voorschriften in de vergunning op te nemen:
2. meetverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit.
Wij merken naar aanleiding van deze punten het volgende op.
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Ad a.3:
In deze vergunning worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het effluent van de UF-installatie.
Ad b.1:
In deze vergunning zijn voor een aantal stoffen in het influent van de UF-installatie meet- en
rapportageverplichtingen opgenomen.
Ad c.2:
In deze vergunning zijn meet- en rapportageverplichtingen ten aanzien van de effluentkwaliteit
opgenomen.
Toelichting afvalwaterstromen
- Terreinwater:
hemelwater en spoelwater, afkomstig van het niet overdekte terrein dat voorzien is van een
vloeistofdichte vloer.
Op het niet overdekte terreingedeelte vindt de opslag plaats van bedrijfsafvalstoffen. Hier worden de
uitgesorteerde fracties uit het bedrijfs- en uit het bouw- en sloopafval in containers opslagen en vindt
de opslag plaats van vloeibare bedrijfsafvalstoffen in vloeistofdichte en afsluitbare containers. Het
spoelwater ontstaat tijdens het incidenteel reinigen van delen van het terrein. Het terrein- en
spoelwater kan als gevolg van morsen van afvalstoffen verontreinigd zijn met afvalstoffen. De
verontreinigingen zijn dan met name minerale olieën en organische microverontreinigingen. Dit
afvalwater wordt geloosd via een olie- en bezinkselafscheider. In de voorschriften 11 en 12 van deze
vergunning zijn concentratie-eisen opgenomen die met deze techniek kunnen worden gehaald. Door
het opnemen van voorschrift 13, bemonstering en rapportage, kan worden beoordeeld of de lozing
voldoet aan de gestelde normen en kan het bedrijf zo nodig bepalen of de uitvoering van activiteiten
op het terreingedeelte verbetering behoeft.
- Bedrijfsafvalwater
Het bedrijfsafvalwater is onder te verdelen in drie afvalwaterstromen. Ten eerste het was-, spoel- en
hemelwater afkomstig van de wasplaats en het pompeiland. De wasplaats en het pompeiland zijn
voorzien van een vloeistofdichte vloer en het hier ontstane afvalwater wordt via een olieslibafscheider geloosd. Ten tweede ontstaat er bedrijfsafvalwater bij het reinigen van emballage.
Onder het reinigen van emballage wordt verstaan het wassen van transportbakjes met behulp van een
wasmachine en het schoonspuiten van vaten. Het afvalwater afkomstig van het wassen van
transportbakjes wordt rechtstreeks geloosd op de riolering. Het spoelwater afkomstig van het reinigen
van vaten wordt behandeld in een ultra-filtratie-installatie en vervolgens geloosd op de riolering.
Tenslotte ontstaat er bedrijfsafvalwater bij de behandeling van verschillende afvalwaterstromen in de
ultra-filtratie-installatie (circa 35 m3 per werkdag). De afvalwaterstromen welke in deze installatie
worden behandeld zijn globaal afkomstig uit drie hoofdstromen:
- afvalwater uit eigen bedrijfsactiviteiten (reiniging emballage);
- de waterfractie uit de opslagbassins voor olie-, water- en slibmengsels en
- ingezamelde afvalwaterpartijen van derden.
Door de diversiteit van de ingaande stromen en omdat zuivering van deze waterstromen door
ultrafiltratie nog geen gangbare techniek is, zal uit de praktijkresultaten moeten blijken of het met deze
techniek gezuiverde afvalwater voldoet aan de in voorschrift 12 gestelde eisen. Mede gelet op het
toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage hebben wij de voorschriften 12 en
13 opgenomen.
Door het opnemen van deze voorschriften zal de invloed van de lozing van het effluent van de ultrafiltratie installatie op het ontvangende oppervlaktewater, het A.G. Wildervanckkanaal, gering zijn.
Termijn.
Zoals uit bovenweergegeven overwegingen naar voren komt, bestaat het te lozen effluent voor een
deel uit gevaarlijke afvalstoffen. Voorts is in de overwegingen van de beschikking op de aanvraag om
vergunning ingevolge de WM aangegeven dat en waarom die vergunning voor een bepaalde tijd wordt
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verleend, namelijk tot 1augustus 2008 respectievelijk tot 1 augustus 2003 voor wat betreft het
bewerken van o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage. In verband met deze feiten en
omstandigheden zijn wij van oordeel dat de onderhavige vergunning dient te worden verleend voor
een termijn welke eindigt op 1 augustus 2003. Hierbij hebben wij in aanmerking genomen dat de aan
o/w/s, olie/watermengsels en verontreinigde emballage gerelateerde afvalwaterstromen zowel
kwalitatief als kwantitatief de belangrijkste stromen in het vanuit de inrichting te lozen effluent
uitmaken. Daarenboven geldt dat de aard van deze stromen met zich meebrengt dat de condities
waaronder de lozing daarvan technisch en rechtens plaatsvindt regelmatig dienen te worden bezien.
Verhouding tot eerder verleende vergunningen.
In de aanvraag wordt vermeld dat de huidige lozingen vanuit de inrichting plaatsvinden onder het
regime van de op 19 oktober 1987 onder kenmerk nr. 20.751 verleende vergunning, welke geen
expiratiedatum kent. Nadien is op 3 september 1991 onder kenmerk 91/17.871 andermaal een
vergunning verleend, welke eveneens geen expiratiedatum kent. Ten slotte is in het kader van de
WVO nog een tweetal meldingen gedaan, respectievelijk in 1990 in verband met het wijzigen van de
bedrijfsriolering en in 1996 in verband met het wijzigen van de wasplaats.
De nu voorliggende aanvraag heeft, in zoverre parallel aan de aanvraag voor de vergunning ingevolge
de WM, tot strekking de verkrijging van een vergunning welke alle lozingen uit de gehele inrichting,
met inbegrip van de in deze aanvraag voorziene uitbreidingen en wijzigingen van de inrichting, omvat.
Dit brengt met zich mee dat aan de hiervoor genoemde vergunningen en meldingen na de verlening
van de nu aangevraagde vergunning geen betekenis meer toekomt. De in 1987 en 1991 verleende
vergunningen dienen derhalve te worden ingetrokken. Met deze intrekking komen tevens de in 1990
en 1996 gedane meldingen te vervallen, aangezien aan een melding los van een vergunning geen
zelfstandige betekenis toekomt.
Afsluitende overwegingen.
Wij zijn van oordeel dat deze lozing niet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van het
oppervlaktewater en schade aan de zuiveringstechnische werken. Tegen het verlenen van de gevraagde
vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.
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BESLISSING:
Gelet
op
de
Wet
verontreiniging
oppervlaktewateren,
de
Organisatieverordening
waterkwaliteitsbeheer, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en overeenkomstig de
bij de brief van IBA Milieu B.V. van 13 januari 1998, kenmerk 98005/cvac/5.2.4., gedateerd 8 januari
1998, waarbij namens BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank, een vergunningsaanvraag is
ingediend, en de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, zoals later gewijzigd en
aangevuld,
besluiten wij:
I.

aan IBA Milieu B.V. te Oosterbeek vergunning ingevolge artikel 1, lid 2, van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren te verlenen voor het lozen van huishoudelijk- en
laboratoriumafvalwater, alsmede terreinwater en bedrijfsafvalwater, afkomstig van BFI
Veendam ter plaatse van de Meihuizenweg 25 te Wildervank, kadastraal bekend gemeente
Veendam, sectie A nr.(s) 2757, 2778, 2465 en 2698, op de gemeentelijke riolering van
Veendam.

II.

te bepalen dat de bij besluiten d.d. 19 oktober 1987, kenmerk 20.751, en d.d. 3 september
1991, kenmerk 91/17.871, verleende vergunningen worden ingetrokken.

III.

te bepalen dat de geldigheidsduur van de vergunning genoemd onder I. eindigt op 1 augustus
2003.

IV.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, de volgende deel
uitmaken van de vergunning: ten eerste: de aanvraag, met uitzondering van de vervolgbladen
10, 11, 12 en 13, en ten tweede: de bijlagen 2, 6 en 12.

V.

aan de vergunning, genoemd onder I. de navolgende voorschriften te verbinden:
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.

Vergunninghoudster
Ons College

Z.P.G.
AW-1
AW-2
AW-3

: IBA Milieu B.V. te Oosterbeek
: Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
Directeur Dienst Zuiveringsbeheer, Postbus 833, 9700
AV Groningen;
: Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.
: bedrijfsafvalwater, te weten: het effluent van de
ultrafiltratie-eenheid;
: terreinwater, afkomstig van het niet overdekte terrein dat
voorzien is van een vloeistofdichte vloer
: bedrijfsafvalwater, te weten: was-, spoel- en hemelwater
afkomstig van de wasplaats en het pompeiland.

2.

Voorgenomen wijzigingen, welke tot gevolg kunnen hebben dat de daardoor ontstane
feitelijke situatie met betrekking tot het ontstaan, de behandeling of de lozing van afvalwater
niet meer door de vergunningsaanvraag en de daarbij overgelegde tekeningen en
beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan ons college worden gemeld.

3.

Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat van het op haar naam staande
lozingswerk geen gebruik wordt gemaakt door of ten behoeve van derden.

4.

Voorkomen moet worden dat het te lozen afvalwater stoffen bevat die de goede werking van
de provinciale zuiveringstechnische werken nadelig kunnen beïnvloeden.

5.

Vergunninghoudster dient een of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast (is)
zijn met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde.
Vergunninghoudster dient binnen 1 maand na het van kracht worden van deze vergunning de
afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. mede te delen: naam (namen), adres(sen) en
telefoonnummer(s) van degene(n) die door of vanwege haar is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld.

6.1.

De in deze vergunning genoemde analyses dienen te worden uitgevoerd conform de
voorschriften, waarnaar wordt verwezen in Bijlage 1 behorende bij deze vergunning.
De keuze van het laboratorium waar de analyses worden uitgevoerd, behoeft de goedkeuring
van de directeur van het Z.P.G.

6.2.

ALGEMENE LOZINGSEISEN
7.

De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering te brengen afvalwaterstromen,
mogen uitsluitend bestaan uit:
a. huishoudelijk afvalwater;
b. laboratoriumafvalwater;
c. terreinwater: hemelwater en spoelwater, afkomstig van het niet overdekte terrein dat
voorzien is van een vloeistofdichte vloer;
d. bedrijfsafvalwater, te weten:
1. effluent van de ultrafiltratie-eenheid
2. spoelwater afkomstig van de wasplaats en het pompeiland;
3. spoelwater afkomstig van het reinigen van transportbakjes met behulp van een
wasmachine;
TERREIN
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8.

Voorkomen dient te worden dat het van vloer- en terreinoppervlakken afstromend schrob- en
hemelwater meer dan onvermijdelijk is verontreinigd.

9.

Niet verontreinigd hemelwater van gebouwen en verharde oppervlakken dient afzonderlijk te
worden geloosd.

10.

Voorkomen dient te worden dat vrijkomende afvalstoffen bij de puttengroep en de
shredderinstallatie met het terreinwater kunnen worden geloosd.

11.

Het te lozen afvalwater dient aan de volgende eisen te voldoen:
a.
de zuurgraad, uitgedrukt als waterstofionenexponent [pH], moet tenminste 6.5 en mag
ten hoogste 10 bedragen.
b.
de temperatuur mag niet meer bedragen dan 30° Celcius.

12.

In het te lozen afvalwater mag het gehalte van de in de hierna volgende tabel genoemde
stoffen de bij die stoffen vermelde waarden niet overschrijden.
Stof
B.T.E.X.
VOCl
Metalen
Cadmium
Minerale olieën
PAK
onopgeloste bestandsdelen

Eenheid
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l

AW-1
gem.
Max.
100
20
50
1
5
20

AW-2
gem
max.
100
200
20
50

20
10

5

AW-3
max.

200
50

Toelichting:
B.T.E.X.
= de som van de stoffen: benzeen; ethylbenzeen; tolueen en xylenen
VOCl
= de som van de stoffen: dichloormethaan; chloroform; tetrachloorkoolstof;
1,1,1, trichloorethaan; 1,1,2, trichloorethaan; 1,1, dichloorethaan; 1,2,
dichloorethaan; trichloorethyleen, perchloorethyleen en dichoorpropaan.
Metalen
= som van de zware metalen Zn, Cr, Cu, Pb en Ni
gem.
= gemiddelde waarde over een opeenvolgende reeks van 3 monsters waarbij
tussen twee achtereenvolgende steekmonsters tenminste 24 uur is verstreken;
max.
= maximale waarde gemeten in enig steekmonster;

ONDERZOEK/MAATREGELEN
13.1

Vergunninghoudster dient in steekmonsters van het te lozen afvalwater volgens onderstaand
schema onderzoek uit te voeren naar de concentraties van de vermelde stoffen.
Stof
B.T.E.X.
VOCl
EOCl
Metalen
Cadmium
Minerale olieën
Naftaleen
Fenol(-index)
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AW-1
influent
effluent.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AW-2

AW-3

2

2

2
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PAK
onopgeloste bestandsdelen
1=
2=
13.2
13.3

13.4

1

1
1

2
2

gedurende de eerste twee maanden, wekelijks, en daarna maandelijks.
maandelijks.

Tevens dient het debiet van de effluentstroom (AW-1) eens per maand te worden vermeld.
Vergunninghoudster draagt er zorg voor dat steeds binnen 30 dagen nadat de in lid 1
bedoelde monsters zijn genomen, de analyseresultaten en de debietgegevens conform lid 2
aan de directeur van het Z.P.G. worden verstrekt.
Desgewenst kan de bemonsterings- en rapportagefrequentie, zoals deze in lid 1 is
weergegeven, worden aangepast. Een voorstel hiertoe dient ter goedkeuring aan de directeur
van het Z.P.G. te worden overgelegd.
CONTROLEVOORZIENING

14.1

14.2

Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 7, lid c en d, dient te allen tijde te kunnen
worden bemonsterd. Daartoe dient deze afvalwaterstroom via een aparte voorziening te
worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
De in het vorige lid bedoelde voorziening dient zodanig te worden geplaatst, dat deze goed
bereikbaar en toegankelijk is.
CALAMITEITEN

15.

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de
voorschriften, welke bij deze vergunning zijn gesteld, wordt voldaan of naar verwachting
niet zal kunnen worden voldaan dient vergunninghoudster terstond maatregelen te treffen ten
einde een nadelige invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te
voorkomen of te beperken. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere omstandigheden dient
vergunninghoudster onmiddellijk de afdeling Waterkwaliteitsbeheer van het Z.P.G. in kennis
te stellen (050-3180000), alsmede de gecommitteerden uit het hoofdbestuur van het
waterschap Eemszijlvest.
Indien de directeur van het Z.P.G. dit nodig acht dan dient binnen een door hem te stellen
termijn schriftelijk rapport te worden uitgebracht met vermelding van:
- de oorzaak van het voorgevallene;
- de datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de genomen maatregelen na het voorgevallene;
- de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- de ter zake genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
RECHTSOPVOLGING

16.

Van overdracht door vergunninghoudster van het bedrijf of het werk aan een rechtsopvolger
onder algemene of bijzondere titel, dienen vergunninghoudster en rechtsopvolger binnen 14
dagen na overdracht mededeling te doen aan ons college.

VI.

te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IBA Milieu B.V. te Oosterbeek;
burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;
de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu, te Groningen;
de directeur LNV Noord te Groningen;
de hoofdingenieur-directeur van de DBW/RIZA te Lelystad;
het Waterschap Dollardzijlvest te Wedde;
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7. het Ministerie van VROM, Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen, te Den Haag;
8. De Roever Milieuadvisering te Den Dungen;
9. de Commissie voor de m.e.r. te Utrecht;
10. het NAO te Leeuwarden;
11. het LMA te Woerden;
12. de heer E. Schmaal, Nijverheidskade 41 te Wildervank;
13. de heer J. Boekholt, Nijverheidskade 53 te Wildervank;
14. Boer Vastgoed Groep te Stadskanaal;
15. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen, postbus 830, 9700 AP
Groningen;
16. de directeur van de Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

Groningen,
Gedeputeerde Staten der
provincie Groningen:
,
voorzitter.

,
griffier.

iba vndm

63

BIJLAGE I
Van de stoffen waarop deze vergunning betrekking heeft dienen de gegevens dan wel parameters te
worden bepaald volgens de hieronder voor elk van die gegevens dan wel parameters genoemde
analysemethode (de NEN-normen zijn afkomstig van het Nederlands Normalisatie Instituut, NNI).
De totale gehalten aan stof dienen te worden bepaald (geen filtratie).

Omschrijving
BTEX
Zink
Chroom
Koper
Lood
Nikkel
Cadmium
Minerale olie
VOCl
PAK
Naftaleen
EOCl
Onopgeloste bestandsdelen
Ontsluitingsmethode metalen

Analysemethode
o-NEN 6407
NEN 6443
NEN 6448
NEN 6451
NEN 6453
NEN 6456
NEN 6452
NEN 6675
NEN 6401
NEN 6524
EPA 610
NEN 6402
NEN 6621
NEN 6465

Indien vergunninghoudster het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode
te volgen en indien vergunninghoudster aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethode niet
significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het Z.P.G. een verzoek worden
ingediend voor het volgen van een andere methode.
Het volgen van een andere methode is toegestaan vanaf het moment waarop de directeur van het
Z.P.G. aan vergunninghoudster heeft laten weten dat hij met het volgen van een andere methode kan
instemmen.
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Aan IBA Milieu BV
t.a.v. de heer ing. J.P. Schets,
Postbus 97
6860 AB OOSTERBEEK

Nr. 99/3212/../../a , RMM.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)
: div.
Vervolg op

: onze brieven van 25 nov. 1998, nr. 8441/1/47, RMM,
en 14 jan. 1999, nr. 98/19.840/1/2, RMM.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
BFI-Veendam (Prjnr. 71);
bekendmaking en ter inzage legging
besluiten.

Geachte heer Schets,
Hierbij zenden wij u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een exemplaar van onze
besluiten van .. ..... 1999, nrs. 99/3212/1/../.. , RMM en 99/3212/2/../.. , RMM, waarbij met
betrekking tot de inrichting BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank, de navolgende
vergunningen zijn verleend :
1. een nieuwe vergunning ingevolge de Wm voor de gehele inrichting;
2. een nieuwe vergunning ingevolge de Wvo, omvattende zowel de lozingen uit de bestaande
inrichting als die uit de bij te plaatsen ultra-filtratie-installatie.
Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving.
Bij het besluit ingevolge de Wm is gevoegd de verklaring van geen bedenkingen van de minister van
VROM, kenmerk MBA nr. 99143465.
In de overwegingen van het besluit ingevolge de Wm is ingegaan op de door u bij uw brief van 22
december 1998, ref. nr. 98546/MK, ingebrachte bedenkingen.
Ten slotte is bijgevoegd een exemplaar van de aanvraag (ordner met de aanvraagstukken, waarin ook
de later door u ingezonden wijzigingen van en aanvullingen op de aanvraag zijn verwerkt), op de
grondslag waarvan de gevraagde vergunningen zijn verleend en ten aanzien waarvan in het dictum van
de respectieve besluiten is bepaald welke onderdelen daarvan deel uitmaken van de vergunning.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving en de
besluiten. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,
, voorzitter.

, griffier.
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Aan het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal
Milieubeheer, Directie Afvalstoffen / IPC 645,
Afdeling Gevaarlijke Afvalstoffen,
t.a.v. de heer ing. C.H.M. Luttikhuizen,
Postbus 30945
2500 CX DEN HAAG

Nr. 99/3212/../../c , RMM.

Groningen,

Behandeld door : R.J.M. Reyers.
Telefoonnummer : (050)3164269.
Bijlage(n)
: div.
Vervolg op

: onze brieven van 25 nov. 1998, nr. 8441/7/47, RMM,
en 14 jan. 1999, nr. 98/19.840/5/2, RMM.

Onderwerp

: Vergunningaanvragen Wm/Wvo
BFI-Veendam (Prjnr. 71);
bekendmaking en ter inzage legging
besluiten.

Geachte heer Luttikhuizen,
Hierbij zenden wij u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, in uw hoedanigheid van adviseur, een
exemplaar van onze besluiten van .. ..... 1999, nrs. 99/3212/1/../.. , RMM en 99/3212/2/../.. , RMM,
waarbij ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met betrekking
tot de inrichting BFI Veendam, Meihuizenweg 25 te Wildervank, de navolgende vergunningen zijn
verleend :
1. een nieuwe vergunning ingevolge de Wm voor de gehele inrichting;
2. een nieuwe vergunning ingevolge de Wvo, omvattende zowel de lozingen uit de bestaande
inrichting als die uit de bij te plaatsen ultra-filtratie-installatie.
Tevens is bijgevoegd een exemplaar van de kennisgeving.
Bij het besluit ingevolge de Wm is gevoegd de verklaring van geen bedenkingen van de minister van
VROM, kenmerk MBA nr. 99143465, welke ons was toegezonden bij uw brief van 26 februari 1999,
kenmerk MBA nr. 99143465 VVGB 125.
Een exemplaar van de onderhavige stukken hebben wij gelijktijdig doen toekomen aan Bureau de
Roever te Den Dungen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar de inhoud van de kennisgeving en de
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besluiten. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten der
provincie Groningen,

, voorzitter.

, griffier.
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