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Op 16 november 2001 hebben wij een aanvraag ontvangen van Smurfit de Halm Karton voor een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een kartonfabriek voor grafisch karton en
kartonnage karton.
De verandering omvat onder meer wijzigingen ten opzichte van de situatie zoals die is beschreven in
een eerdere aanvraag. De wijzigingen betreft onder meer een vergroting van de productiecapaciteit.
De inrichting is gelegen aan de Halmstraat l te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk,
sectie C, nummer(s) 3424, 4017, 3271, 3425, 2391.
Procedure
Voorbereiding
De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het
bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer.
Coördinatie
Met deze aanvraag is geen aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
ingediend. Het waterschap Noorderzijlvest hééft aangegeven dat geen nieuwe vergunning hoeft
worden aangevraagd.
Toetsingskader van de aanvraag
Milieubeleidsplan
Het verlenen van de gevraagde vergunning is in overeenstemming met het vigerende gemeentelijke
milieubeleidsplan en het provinciale milieubeleidsplan.
Milieukwaliteitseisen
De inrichting is gelegen op een industrieterrein, waarvoor een geluidzone is vastgesteld op grond
van de Wet geluidhinder.
Bij de beoordeling van de aanvraag is de vastgestelde zone in acht genomen.

Instructieregels
Bij de besluitvorming zijn de provinciale Milieuverordening, de Instructieregeling
lozingsvoorschriften milieubeheer en het Lozingenbesluit bodembescherming in acht genomen.
Toekomstige ontwikkelingen
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In de inrichting zullen in de toekomst de volgende milieurelevante veranderingen plaatsvinden:
De komende periode (3-5 jaar) staat in het licht van een verhoging van de productiviteit, , , , . . ,
voornamelijk te bereiken door een verdere optimalisatie en verbetering van het productieproces.
In de nabijheid van de inrichting zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachte'n die van belang
zijn met het oog op de bescherming van het milieu.
Afspraken en convenanten
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Het betreft hier een bedrijf dat behoort .tot een branche waarvoor een productgericht convenant is • [i' :'"
afgesloten.
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Intentieverklaring papier- eripapierwarenindustrie ,- v.
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• Op 8 maart 1996 hebben de VNP en de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke'Ordening en i t H
Milieu, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) en '~
de Unie van Waterschappen een intentieverklaring afgesloten, waarbij de concrete
milieudoelstellingen voor de branche zijn vastgelegd in de integrale*milieutaakstelling (IMT)i.-Ter -'
uitvoering van deze milieutaakstelling kan dopr.de ver gunninghouder ,een Bedrijfsmilieuplan worden
, ^ opgesteld waarin de voorgenomen activiteiten en inspanningen voor de komende vier jaar* worden
(
v
' beschreven."
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.' Door Smurfit de,Halm Karton is een bedrijfemilieuplan is opgesteld. Hét huidige bedrijfsmilieuplan .' ^
~ 'heeft,een looptijd van 4^jaar (2000>- 2003). -In het bedrijfsmilieuplan zijn de maatregelen,en " -"" ', • onderzoeken beschreven die in deze periode op het gebied1 van milieu worden uitgevoerd. De zekere *
;, i maatregelen en onderzoeken genoemd m het BMP worden in deze vergunning hide voorschriften "
vastgelegd omdat de*realisatie ervan niets meer.in de weg staat. Voorwaardelijke maatregelen V H '*worden eerst doorgevoerd indien blijkt dat aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. Deze * PJ '
1
maatregelen worden daarom nog niet in deze vergunning opgenomen.
,

Convenant Benchmarking energie-efficiency
Smurfit de Halm Karton is toegetreden tot het Convenant Benchmarking energie-efficiency. Dit
convenant is ondertekend door het Ministerie van Economische Zaken en het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de ondernemingsorganisatie VNO-NCW,
betrokken brancheorganisaties en het IPO.
De toegetreden bedrijven van het convenant verplichten zich om in hun productieproces tot de
wereldtop van efficiënt energiegebruik te gaan behoren. In ruil hiervoor zal de overheid deze
bedrijven geen verdere verplichtingen opleggen om dit doel te bereiken. In het convenant is
vastgelegd hoe de wereldtop wordt bepaald en hoe snel een onderneming deze top moet bereiken. In
een energie efficiencyplan (EEP) geeft een bedrijf aan op welke wijze een inrichting gaat voldoen
aan de wereldtop.
Wij onderschrijven de inhoud van het convenant en zijn tot het convenant Benchmarking energieefficiency toegetreden.
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is in de vergunning voor het aspect energie rekening
gehouden met het convenant Benchmarking energie-efficiency.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag
Algemeen
In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij
het volgende op:
Lucht
De emissies naar de lucht zijn voornamelijk de verbrandingsgassen van de aardgasgestookte ketels
voor de stoombereiding. Drie stoomketels (8,9 en 10) zijn voorzien van low NOx branders. De
rookgasemissies voldoen^aan^de eisen gesteld in het BEES-B. Ketel 7 heeft geen low NOx,brander
gelet op het geringe aantal bedrijfsuren per jaar van deze ketel. In bijlage l van de aanvraag is het ,
maatregelenprogramma van het BMP 2000 - 2003 opgenomen. Bij maatregel nummer 4 in het BMP
is aangegeven dat ketel 7 van een low-NOx brander wordt voorzien als de inzet van deze ketel
toeneemt als gevolg van de beoogde productietoename. Deze maatregel zal in de voorschriften
worden vastgelegd.
De vrachten van de verbrandingsgassen zijn direct gerelateerd aan het aardgasverbruik. Het
aardgasverbruik krijgt aandacht bij het energiebesparingsonderzoek, een verbetering van de energieefficiency zal tevens leiden tot een reductie van de emissie verbrandingsgassen. In deze vergunning
zullen geen nadere voorschriften met betrekking tot de verbrandingsgassen van de ketels worden
gesteld.
o
Binnen de inrichting kan pp twee plaatsen geuremissie optreden:
1. in de productielijn van de fabriek,bij de dampuitlaten van de vacuümpompen en bij de
droogsectie vande kartonmachines, en.,
2. op de waterzuivering.
Het betreft de geur van organische zuren. Buiten de inrichting is de geur niet waarneembaar.
Organische zuren worden als niet schadelijk aangemerkt. In deze vergunning zijn derhalve geen
voorschriften opgenomen met betrekking tot geurhinder.

Geluid
In de bij de aanvraag gevoegde geluidrapportage, nummer 6011051.R01, wordt de geluidbelasting
van de inrichting op de omgeving weergegeven. De binnen de geluidszone geldende grenswaarde
staat verlening van de gevraagde vergunning niet in de weg. In deze vergunning is voor een aantal
controlepunten het daar geldende geluidsniveau als voorschrift vastgelegd. Het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau dient ter bewaking van de maximale geluidbelasting op de zone, het maximum
geluidniveau geldt als bescherming van de directe omgeving van de inrichting.
Externe veiligheid
Opslag gevaarlijke stoffen.
De aanvraag is, gelet op de opslag van milieugevaarlijke stoffen, getoetst aan de CPR-richtlijnen.
Dit zijn landelijke richtlijnen die voorwaarden bevatten om de opslag van bovengenoemde stoffen zo
veilig mogelijk te laten plaatsvinden.
Naast de werkplaats wordt dieselolie in een bovengrondse tank opgeslagen. Voor deze opslag geldt
de CPR 9-6. In deze vergunning zal worden voorgeschreven dat moet worden voldaan aan de voorschriften van deze CPR. Het afleveren van dieselolie met behulp van een electrische pomp wordt
niet in de CPR 9-6 geregeld. Met betrekking tot de voorschriften voor de aflevering wordt in deze
vergunning aangesloten bij de voorschriften van de CPR 9-1 waar in hoofdstuk 6 bepalingen voor
afleverinstallaties zijn opgenomen.
Voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage zal in deze vergunning worden
voorgeschreven dat moet worden voldaan aan de voorschriften van de CPR 15-1.
Binnen de inrichting wordt LPG opgeslagen in een bovengronds reservoir. LPG wordt afgeleverd
aan heftrucks die uitsluitend binnen de inrichting worden gebezigd en niet aan het wegverkeer
deelnemen. Op deze situatie is de regelgeving van het supplement autogas CPR 8-1S van toepassing.
Naast de eisen die gesteld worden aan de installatie gelden tevens eisen met betrekking tot de
afstanden van LPG-installatie tot andere gebouwen binnen de inrichting alsmede tot gebouwen
buiten de inrichting. Bij Smurfit de Halm is getoetst aan de afstanden genoemd in tabel 5-1, 5-11
van de CPR 8-1S en hoofdstuk 11 van de richtlijn CPR 8-1. Aan de hier genoemde minimumeisen
wórdt voldaan. In deze vergunning wordt voorgeschreven dat aan de voorschriften uit supplément 81S moet worden voldaan.
Verder zijn er binnen de inrichting gasflessen aanwezig. Daarnaast is in de aanvraag aangegeven dat
op verschillende plaatsen binnen de inrichting brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.
In deze vergunning zijn voorschriften met betrekking tot de opslag van gastlessen en het onderhoud
van brandbestrijdingsmiddelen opgenomen.
Gasontvangststation
Het voor de inrichting benodigde aardgas wordt aangevoerd via het gasontvangststation. Door
middel van een reduceereenheid wordt het aangevoerde gas in druk gereduceerd van 20 bar tot een
druk van 8 en 3 bar. Het ontvangststation is eigendom van en in beheer bij de Gasunie. Dit
onderdeel van de inrichting valt derhalve buiten de reikwijdte van deze vergunning.

In het convenant Benchmarking energie-efficiency is overeengekomen dat bedrijven een EEP zullen
opstellen waarin zij aangeven welke maatregelen worden getroffen om ten aanzien van het
energieverbruik bij de wereldtop te gaan behoren. Smurfit de Halm Karton heeft bij brief van 4
januari 2001 uitstel gevraagd een dergelijk plan in te dienen in verband met de vertraging die is
opgetreden bij het vaststellen van het gat tot de wereldtop. Door ons is in navolging van de
landelijke lijn en overeengekomen met de VNP uitstel verleend tot oktober 2001 om het EEP te
overleggen. Op 23 oktober 2001 is, overeenkomstig de afspraken, een concept energie
efficiencyplan bij ons ingediend. De resultaatsverplichting om een energie-effïciencyplan op te
stellen, te overleggen en uit te voeren is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd.
Het voorstel voor te treffen maatregelen in het EEP zullen integraal worden beoordeeld in relatie tot
andere milieumaatregelen voor de inrichting. In afwachting van het EEP en de daarin opgenomen
maatregelen worden in deze vergunning geen maatregelen opgelegd.
Verkeer en vervoer
De Wet milieubeheer schrijft bedrijven regels voor ter bescherming van het milieu. Onder de
bescherming van het milieu valt ook het beperken van de nadelige gevolgen van verkeer van en naar
de inrichting. Naar aard kunnen een aantal vervoersstromen worden onderscheiden: woonwerkverkeer, bezoekersverkeer, zakelijk verkeer en goederenvervoer. Bij Smurfit de Halm Karton
zijn meer dan 100 werknemers werkzaam. Bedrijven met meer dan 100 werknemers genereren veel
woon-werkverkeer. Vervoermanagement kan bij dergelijke grote bedrijven het aantal vervoerbewegingen doen verminderen.
In het milieubeleidsplan 2001 - 2004 van de gemeente Groningen zijn voor het thema bedrijvigheid
een aantal doelstellingen geformuleerd. Een van deze doelstellingen is dat bedrijven een
vervoersmanagementplan opstellen als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:
- meer dan 100 werknemers;
meer dan 500 bezoekers per dag;
meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
Smurfit de Halm Karton voldoet aan het criterium van meer dan 100 werknemers. In de aanvraag
wordt ten aanzien van het onderwerp verkeer en vervoer een overzicht van het aantal
transportbewegingen gegeven, een verdere detaillering van woon-werkverkeerafstandén van de
werknemers en vermelding van een onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsplan. Daarbij wordt
zonder specificatie aangeven dat openbaar vervoer geen alternatief is voor woon-werkverkeer. In
tabel 4.7.1 worden 70 voertuigen voor woon-werkverkeer genoemd. Uit de aanvraag is niet af te
leiden hoeveel autogebruik solitair is en welk deel van de werknemers carpoolt, danwei lopend of
met de fiets naar het werk komt.
Wij zijn van oordeel dat met de gegevens in de aanvraag onvoldoende invulling wordt gegeven aan
het onderwerp woon-werkverkeer. In de vergunning is daarom een onderzoeksverplichting
opgenomen naar de beperking van de milieubelasting als gevolg van verkeersbewegingen op het
gebied van woon - werkverkeer van en naar de inrichting.
Het vervoersonderzoek dient de volgende onderdelen te bevatten:
,
1. Een inventarisatie van het aantal vervoersbewegingen voor woon-werkverkeer van en naar de
inrichting (voor de vervoerswijzen fiets, openbaar vervoer en auto (alleengebruik en carpool).
2. Een inventarisatie van de bereikbaarheid van de inrichting voor de vervoerswijzen fiets,
openbaar vervoer en auto (alleengebruik en carpool).
3. Op basis van de bovenstaande twee inventarisaties dient een gemotiveerd voorstel te worden
gegeven voor mogelijk te treffen maatregelen, de termijn waarop ze gerealiseerd kunnen
worden, de te realiseren reducties in kilometers en de kosten en baten.
De rapportage van het onderzoek behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag.

Afvalpreventie
In het'BMP zijn een aantal maatregelen eüf onderzoeken opgenomen opJiet gebied van'afval; De
zekere onderzoeken (nr.l8 en 10) betreffende het terugdringen van het-vezelgehalte ,in het reject én '
het afvalpreventieondefzoek'zullen als voorschrift in de vergunning worden opgenomen. "» '
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In het kader van het zuinig omgaan met grondstoffen is irïhet BMP een waterbesparingsonderzoek
(nr. 15) opgenomen voor het leidingwaterverbruik.-Het onderzoek zal als voorschrift in deze , - .
v
vergunning worden opgenomen.
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Dooreet in werking treden van de Wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet
«verontreiniging oppervlaktewateren (Staatsblad 1994 ,-798; de zogenaamde Wet afvalwater) is per l „
.maart 1996 de gemeentelijke lözingsverordening vervallen en'wordt-het lozen van afvalwater -pp de '
riolering geregeld in deze vergunning op grond van de Wet milieubeheer.
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' Voor inrichtingen waarvoor reeds voorschriften op grond van lie* gemeentelijke lozingsverprdening
golden, bestaat er een ovèrgang'sregeling!Tinhoudende dat de voorschriften van g'enoemde
• -<''
verordening tot .uiterlijk l "maart 2003 blijvetf gelden. ^ - ' ,
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In Ket kader van "de Wet milieubeheer zijn in dit besluit alleen voorschriften opgenomen in het ^
belang van de doelmatige werking van het openbaar riool en de bij dit openbaar riool"behorende ,-..
apparatuur en voorschriften in het belang van de verwerking van slib afkomstig uit dit riool. > , - ' - - .»- 0^- J .
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Smurfit de Halm'Karton is aangesloten bij de BSB. De veröntreinigingssituatie van de^bodem is
T geïnventariseerd-01,1990. De resultaten van dit onderzoek zijn gehanteerd-bij het BSB onderzoek., ,
' Het bedrijf is ingedeeld in urgentieklasse 9. Een vervolgonderzoek met betrekking tot u ' ^ , , ' bodemverontreiniging dient-vóór I'janüarf2013lbij de BSB te worden aangeleverd. Dé BSB1 -< inventarisatie^kan worden aangemerkt als nulsituatie.' » t
i, *,
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- Aan de hand van een'bodemrisicoanalyse uit 1997 blijktsdat er binnen de inrichting
^4
J
•bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, namelijk de werkzaamheden-in de werkplaats en-de *, \
doseerinstallatie in'het ketelhuis^ De doseerinstallatie is in een opvangvoorziening" geplaatst. De -.
vloer van de werkplaats zal in 2001 vloeistofdicht worden gemaakt. Deze zekere maatregel (nr. 12)
l
zal in de vergunning worden opgenomen. >
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Binnen'de inrichting is'een bodembedreigende,.voorzieningen aanwezig, te weten de olie/water/slib
afscheider naast de werkplaats. In deze vergunning wordt daarom een-voorschrift,opgenomen om, • specifiek voor die locatie een aanvullend bodemonderzoek uit te,voeren en nabij die voorziening een
monitoringpeilbuis te plaatsen om jaarlijks 4èt grondwater* te kunnen bemonsteren en-analyseren. v
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Tevens Is er in deze vergunning/ in geval van bedrijfsbeëindiging, een eindsituatieonderzoek -' ,^
voorgeschreven'om
te kunnen bepalen.of
het terrein
van de•* inrichting ten gevolge
van-de
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"bedrijfsactiviteiten ten'bpzicht van de nulsituatie'is-verontreinigd^.,Het bodemonderzoek uit 1-990
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Milieuzorg
Smurfit de Halm Karton beschikt over een milieuzorgsysteem. De procedures zijn beschreven maar
nog niet volledig ingevoerd. In het BMP is voor 2002 een maatregel opgenomen om het, dan
volledig ingevoerde, milieuzorgsysteem te certificeren.
De toetsing van het meet- en registratiesysteem (BMP-maatregel 16) is in de voorschriften
vastgelegd.
Tevens is voorgeschreven dat Smurfit de Halm Karton jaarlijks een milieuverslag overlegt. Het
milieuverslag dient opgesteld te worden overeenkomstig de eisen vastgesteld bij de Uitvoeringsregeling milieu verslaglegging.
Overigens
De aanvraag is overigens getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. Verlening van
de aangevraagde vergunning is niet in strijd met dit belang, mits aan deze vergunning voorschriften
worden verbonden met het oog op de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan
veroorzaken.
Conclusie
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van
het milieu kan worden verleend.
Besluit

.:

Algemeen
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de gevraagde
vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
figuur 2 met referentiepunten uit het geluidrapport nummer 6011051 .RO l
bijlage 6 stoffenlijst
bijlage l situatietekening
bijlage 2 basistekening lokatie de Halm
Geldigheid van de vergunning
De verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat
de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor
de inrichting verleende vergunning, die vervalt op het tijdstip waarop deze vergunning
onherroepelijk wordt.

Overige regels en wetten
Algemeen
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in
andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening of
bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.
Emissie stookinstallatie
De emissie van een stookinstallatie, waarop het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B
(Stb. 1998, 168, zoals nadien gewijzigd) van toepassing is, moet voldoen aan de voorschriften uit dit
besluit en aan de krachtens deze voorschriften door ons gestelde nadere eisen.
Ongewone voorvallen
In hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer is geregeld hoe de vergunninghouder dient te handelen bij
ongewone voorvallen binnen de inrichting. Van degene die de inrichting drijft wordt verwacht dat
deze onmiddellijk die maatregelen treft om de nadelige gevolgen, als gevolg van het ongewone
voorval, voor het milieu te voorkomen danwei te beperken en ongedaan te maken. Zo spoedig
mogelijk wordt melding gedaan aan het bevoegd gezag omtrent het voorval met vermelding van de
aard en omvang van het voorval en de getroffen maatregelen.

Ondertekening en verzending
Ondertekening
Groningen, 23 januari 2002
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen,
algemeen directeur,
voor>

/
/
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v

ing. J.M. Kortbeek,
vakdirecteur\Milieubeheer
Verzending
Verzonden op: 23 januari 2002
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
a.
de waterkwaliteitsbeheerder;
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VOORSCHRIFTEN

l
1.1

ALGEMEEN
Gedragsvoorschriften

1.1.1
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de
inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de
omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale
bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het
bevoegd gezag worden gemeld.

1.2

Instructie personeel

1.2.1
Alle binnen de inrichting werkzame personen moeten instructies hebben ontvangen die erop zijn
gericht gedragingen uit te sluiten die tot gevolg hebben dat de inrichting in strijd met deze
vergunning in werking is.

TOELICHTING:
Het betreft hier zowel personen in en buiten dienstverband.
1.2.2
Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting
werkzaamheden verricht.
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2
2.1

BODEM
Algemeen

2.1.1
De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke
(vloei)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is
tegen die (vloei)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloei)stoffen of verontreinigd
hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.
De vloeistofdichtheid van een vloer dient te worden beoordeeld overeenkomstig de PBV/CURAanbeveling 44.
2.1.2
De werkplaats van de technische dienst dient uiterlijk l januari 2002 van een vloeistofdichte vloer te
zijn voorzien.
2.1.3
Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet vloeistofdicht zijn en
bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.

2.2

Bodemonderzoek

2.2.1
Nabij de plaats waar de olie/water/slib afscheider ten behoeve van dieselolietank is gesitueerd moet
de bodem, inclusief het grondwater, worden onderzocht door een door het bevoegd gezag terzake
kundig geacht adviesbureau.
Dit onderzoek moet worden uitgevoerd binnen zes maanden na het van kracht worden van deze
vergunning en conform het protocol "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB"
(DGM/IPO/VNG/BSB, uitgave oktober '93), volgens de Nulsituatie-optiek.
Het monsteranalysepakket moet zijn gerelateerd aan de bodembedreigende activiteiten op de
onderscheiden terreingedeelten.
2.2.2
De resultaten van het in voorschrift 2.2.1. bedoelde onderzoek moeten binnen een maand na
uitvoering van het onderzoek aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
2.2.3
Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten waarvoor de vergunning is verleend, moet het nulsituatieonderzoek, en het in voorschrift 2.2.1 bedoelde onderzoek worden herhaald door het nemen van
grond- en/of grondwatermonsters (eindsituatie-onderzoek). Een uitgewerkt voorstel voor het
eindsituatie-onderzoek moet ten minste een maand voordat de activiteiten worden beëindigd aan het
bevoegd gezag worden gezonden.
Ten aanzien van de uitvoering van het onderzoek kunnen door het bevoegd gezag binnen een maand
na ontvangst van het onderzoeksvoorstel, nadere eisen worden gesteld ten aanzien van het aantal
monsters en de plaats waarop deze moeten worden genomen, alsmede ten aanzien van de
parameters, waarop deze moeten worden geanalyseerd.
Monsterneming moet direct na het beëindigen van de activiteiten plaatsvinden.
De resultaten van het onderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
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2.2.4
Bovenstaand voorschrift blijft nog gedurende 12 maanden nadat de vergunning haar geldigheid heeft
verloren van kracht.
2.3

Bodembescherming

2.3.1
Ter controle van de deugdelijkheid van de in voorschrift 2.2.1 genoemde voorziening moet nabij die
voorziening een peilbuis worden geplaatst.
De peilbuis moet conform NEN 5740 worden geplaatst.
2.3.2
De peilbuis, bedoeld in voorschrift 2.3.1, moeten ten minste éénmaal per jaar door een door het
bevoegd gezag ter zake kundig geacht bureau worden bemonsterd en geanalyseerd op BTEX.
De analyseresultaten moeten binnen een maand na datum van de monstername worden overgelegd
aan het bevoegd gezag.
2.3.3
Indien blijkt dat de bodem van de inrichting ten opzichte van de nul-situatie is verontreinigd, of als
de bodem van de inrichting dreigt te worden verontreinigd, moet degene die de inrichting drijft de
opgetreden of dreigende verontreiniging c.q aantasting van de bodem terstond mondeling melden
aan het bevoegd gezag en deze mondelinge melding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één
week schriftelijk bevestigen.
2.3.4
Bij verontreiniging van de bodem en/of het grondwater moet de oorzaak van de verontreiniging in
overeenstemming met het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk worden weggenomen.
2.3.5
Als het bevoegd gezag dat nodig acht moet na een melding als bedoeld in voorschrift 2.2.3. de
bodem zo spoedig mogelijk door een door het bevoegd gezag terzake kundig geacht bureau worden
onderzocht.
Het onderzoek moet zijn gericht op de vaststelling van de aard, de oorzaak (voorzover nog niet
bekend) en de omvang van de gemelde verontreiniging. Het onderzoeksplan moet de schriftelijke
goedkeuring hebben,,van het bevoegd gezag.

12

2.4

Inspecties en registraties

2.4,1
Bodembeschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning, zoals vloeistofbestendige
vloeren en lekbakken moeten periodiek op deugdelijkheid en doelmatigheid worden geïnspecteerd.
De wijze van inspectie moet middels een schriftelijke instructie zijn vastgelegd. In de schriftelijke
instructie moet ten minste zijn vermeld:
alle relevante bodembeschermende voorzieningen;
de wijze van inspectie;
de frequentie waarop geïnspecteerd wordt;
degene(n) die de inspectie uitvoer(t)(en).
De schriftelijke instructie moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig
zijn. De vergunninghouder moet erop toezien dat de instructies worden nageleefd. De uitgevoerde
inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden
vermeld:
datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
bevindingen;
de eventueel genomen vervolgacties.
De registraties moeten gedurende ten minste vijfjaren worden bewaard.
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3
3.1

GELUID- EN TRILLINGEN
Geluidnormen in de buitenlucht

3.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L^^y) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de
representatieve bedrijfssituatie, mag:
op referentiepunt 6 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
49 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
47 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
44 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 7 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
45 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
43 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
42 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 8 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
43 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
39 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
38 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 9 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
51 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
47 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
44 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 10 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
47 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
44 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
42 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 11 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
49 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
48 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
48 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

3.1.2
Het maximale geluidniveau (LmM) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve
bedrijfssituatie, mag:
op referentiepunt 6 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
63 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
63 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 7 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
57 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
54 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
53 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
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op referentiepunt 8 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 9 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 10 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 11 uit het akoestisch rapport niet meer bedragen dan:
50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

3.2

Metingen

3.2.1
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding "Meten en Rekenen industrielawaai 1999".
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4
4.1

LUCHT
Algemeen

4.1.1
Ketel 7 dient van een low NOx-brander te zijn voorzien indien het aantal bedrijfsuren meer dan 500
uur per jaar bedraagt.
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5
5. l

GROND- EN HULPSTOFFEN
Waterbesparing

5.1.1
De vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het uitvoeren van het onderzoek naar reductie van
het leidingwater (BMP maatregel 15) het bevoegd gezag schriftelijk te rapporteren over de resultaten
van het onderzoek alsmede een gemotiveerd voorstel voor de te treffen maatregelen en
voorzieningen.
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6

AFVALSTOFFEN

6.1 Registratie
De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen
worden geregistreerd. In de registratie moet worden vermeld de hoeveelheid afvalstoffen welke per
categorie binnen de inrichting is:
vrijgekomen;
gerecycled;
hergebruikt op andere wijze;
afgevoerd met vermelding van bestemming;
opgeslagen per 31 december.
De categorie-indeling moet overeenkomen met de indeling die door het landelijk meldpunt
afvalstoffen wordt gehanteerd. De registraties dienen ten minste vijfjaren worden bewaard en op
een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.
6.2

Behandeling van afvalstoffen

6.2.1
De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:
afgewerkte olie;
gevaarlijk afval/(klein) chemisch afval;
glas;
hout;
metalen;
papier en karton;
overig bedrijfsafval.
Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

Toelichting:
Voor wat betreft de scheiding van afvalstromen is aansluiting gezocht bij het informatieblad "Meer
hergebruik door afvalscheiding bij bedrijven (programma GIBA) ". Scheiding van hout en metaal
dient plaats te vinden indien de hoeveelheid daarvan jaarlijks de 2000 kg overschrijdt. Voor wat
betreft glas is scheiding noodzakelijk indien de hoeveelheid per week meer bedraagt dan 30 kg.

6.2.2
In de inrichting moet nabij de opslag van vloeibaar gevaarlijk afval zand, aarde of absorberend
materiaal aanwezig zijn of neutraliserende vloeistof om gemorste of gelekte vloeistof op te nemen, te
absorberen of zonodig te neutraliseren.
Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten onmiddellijk worden opgenomen en zonodig
geneutraliseerd.
De opgenomen gemorste vloeistof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en
vloeistofdichte emballage van doelmatig en onbrandbaar materiaal.

TOELICHTING:
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt permulite of vermiculite.
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6.3

Opslag van afvalstoffen

6.3.1
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen
afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
6.3.2
De verpakking van gevaarlijk afval moet:
<
a.
dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
b.
zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is
aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.
6.3.3
Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer. De vloer
moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een gelijkwaardige
constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde neerslaghoeveelheid van twee
maanden binnen deze constructie kan worden opgevangen. Het verzamelde water moet tijdig worden
afgevoerd.
6.3.4
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud
bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste
verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

6.4

Onderzoek

6.4.1
De vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het uitvoeren van het onderzoek naar reductie van
het vezelgehalte reject (BMP maatregel 8) het bevoegd gezag schriftelijk te rapporteren over de
resultaten van het onderzoek alsmede een gemotiveerd voorstel voor de te treffen maatregelen.
6.4.2
De vergunninghouder dient binnen 3 maanden na het uitvoeren van het afvalpreventie-onderzoek
(BMP maatregel 10) het bevoegd gezag schriftelijk te rapporteren over de resultaten van het
onderzoek alsmede een gemotiveerd voorstel voor de te treffen maatregelen en voorzieningen.
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7

AFVALWATER

7. l

Algemeen

7.1.1
Het op de openbare riolering te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit huishoudelijk
afvalwater.
7.1.2
Afvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of
zuiveringstechnische werk behorende apparatuur,
de verwerldng niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door
een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
te nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden
beperkt.
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8
8.1

EXTERNE VEILIGHEID
Blusmiddelen algemeen

8.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct
gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
8.1.2
Blusmiddelen, moeten ieder kalenderjaar worden gecontroleerd en in orde bevonden door een
instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine
blusmiddelen, of een tenminste gelijkwaardige instantie. Het onderhoud van draagbare blustoestellen
moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.
8.2

Gevaarlijke stoffen in emballage

8.2.1
De opslag van (licht) ontvlambare gevaarlijke (afval)stoffen in emballage moet voldoen aan CPR 151, met uitzondering van de hoofdstuk 11, paragrafen 11.4, 11.5 en 11.6, en hoofdstuk 12.
Toelichting:
Onder licht ontvlambare gevaarlijke (afvalstoffen worden (afvalstoffen begrepen
met een vlampunt beneden 21°C, onder ontvlambare gevaarlijke (afvalstoffen
worden (afvalstoffen begrepen met een vlampunt van tenminste 2FC en ten
hoogste 55"C en onder brandbare gevaarlijke (afvalstoffen worden (afvalstoffen
begrepen met een vlampunt hoger dan 55°C.

8.2.2
In de opslagplaats(en) mogen alleen gevaarlijke (afval)stoffen worden opgeslagen die voldoen aan de
in de toelichting gegeven definitie.
Toelichting:
Definitie van gevaarlijke (afvalstoffen:
Onder gevaarlijke (afvalstoffen worden die stoffen verstaan die overeenkomstig de bepalingen van
het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen
(WMS) moeten zijn geëtiketteerd.

8.2.3
Vaste en vloeibare niet-(licht)ontvlambare gevaarlijke (afval)stoffen dienen te worden bewaard in
een vloeistofdichte bak, die bestand is tegen de stoffen die in de bak worden opgeslagen. De bak
dient mechanisch van voldoende sterkte te zijn.
8.2.4
De opvangcapaciteit van de bak, in geval van lekkage van de emballage, dient tenminste gelijk te
zijn aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige
emballage.
8.2.5
Indien de opslagplaats(en) zich buiten het bebouwde deel van de inrichting bevindt(en) dienen
voorzorgsmaatregelen te zijn getroffen om te voorkomen dat regenwater in de opslagplaats(en)
komt.
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8.2.6
Met elkaar reagerende gevaarlijke (afval-)stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen
vrijkomen of gevaarlijke situaties zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen ontstaan of
excessieve warmteontwikkeling optreedt, moeten gecompartimenteerd worden opgeslagen. Hierbij
moeten niet alleen de vloeistoffen of de vaste fase beschouwd worden, maar moet tevens bekeken
worden of dampen en gassen met elkaar een van de hierboven genoemde effecten kan veroorzaken.

Toelichting:
Brandbare vloeistoffen en vaste stoffen mogen niet samen met oxiderende stoffen
en (zeer) vergiftige stoffen en corrosieve/bijtende stoffen worden opgeslagen.
Oxiderende stoffen mogen niet samen met (zeer) vergiftige stoffen en
corrosieve/bijtende stoffen worden opgeslagen, (zeer) vergiftige stoffen mogen niet samen met
corrosieve/bijtende stoffen worden opgeslagen.
Voorbeelden van verboden gezamenlijke opslag in één bak zijn:
- zuren en logen;
- zuren en chloriet- of hypochloriet-oplossingen;
- salpeterzuur bij mierezuur, azijnzuur offormaldehyde-oplossingen;
- zuren bij cyaniden;
- zuren bij sulfiden.
Tevens moet worden vastgesteld of stoffen die meer dan één gevaarsaspect
bezitten, gecompartimenteerd moeten worden opgeslagen. Indien compartimentering
niet noodzakelijk is, dan moet aan de hand van de eigenschappen worden
onderzocht welk gevaarsaspect voor wat betreft de veiligheid het belangrijkst is.
Opslag kan dan plaatsvinden bij stoffen met overeenkomstige gevaarsaspecten.
8.2.7
Bij de opslagplaats(en) moet(en) op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden
geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen
moeten de betreffende gevarensymbolen zijn aangebracht:
a.
voor wat betreft de opslag van andere brandbare vloeistoffen het pictogram "verboden te
roken";
b.
voor wat betreft de opslag van oxiderend werkende stoffen of bijtende stoffen de
pictogrammen "corrosiegevaar" en "vuur, open vlam en roken verboden";
c.
voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "vergiftigingsgevaar" en
"verboden te roken"; de gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het
Besluit veiligheid- en gezondheidssignalering.
Bij iedere opslagplaats moet een duidelijk leesbare instructie zijn aangebracht van de
veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een
alarmregeling.
8.2.8
Binnen een afstand van 3 meter van een opslagplaats mogen geen goederen of stoffen aanwezig zijn,
met uitzondering van de brandblusmiddelen.
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8.3

Gasflessen

8.3.1
Gasflessen waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V., een door deze dienst geaccepteerde
deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en 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 gastlessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in
het VLG.
8.3.2
Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden
gehouden.
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8.3.3
Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat
ze niet kunnen omvallen.
8.3.4
In de inrichting moeten gasflessen zijn opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde open opslagof opstelplaats.
8.3.5
In een open opslag- of opstelplaats mogen uitsluitend gasflessen aanwezig zijn.
8.3.6
Een open opslag- of opstelplaats mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden.
8.3.7
In een open opslagplaats mogen geen afsluiters van gasflessen worden geopend.
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8.3.8
In en binnen een afstand van 2 m van een open opslag- of opstelplaats mag - voor zover er
gasflessen met brandbare gassen of zuurstof worden bewaard of zijn opgesteld - niet worden gerookt
en mag geen open vuur aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de open opslag- of opstelplaats
moeten op daartoe geschikte plaatsen met betrekking tot dit verbod een pictogram overeenkomstig
NEN 3011 zijn aangebracht. Tevens moet, wanneer het een opslagplaats betreft, met duidelijk
leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "OPENEN VAN
AFSLUITERS VAN GASFLESSEN VERBODEN".
8.3.9
In en binnen een afstand van 2 m van een open opslag- of opstelplaats mogen geen brandbare
materialen aanwezig zijn.
8.3.10
In of nabij een open opslag- of opstelplaats waar gastlessen met zuurstof of brandbare gassen
aanwezig zijn moet voor elke 200 m2 vloeroppervlakte of gedeelte daarvan een poederblusser
aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg blusstof.
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8.4

LPG

8.4.1
De LPG-installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de CPR 8-1 S.
8.5

Dieselolie

8.5.1
De opslagtank voor dieselolie dient te voldoen aan de voorschriften van CPR 9-6 met uitzondering
van hoofdstuk 4, paragrafen 4.6 en 4.7.
8.5.2
De afleverinstallatie van de dieselolietank dient te voldoen aan de CPR 9-1 hoofdstuk 6, paragrafen
6.1.2 tot en met 6.1.10.
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9
9. l

ENERGIE
Registratie van het energiegebruik

Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft
alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's.
Deze gegevens moeten ten minste vijfjaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek
aan het bevoegd gezag worden getoond.

9.2

Energie-efficiencyplan

De vergunninghouder dient een energie-efficiencyplan op te stellen en uit te voeren overeenkomstig
de vereisten in het convenant benchmark energie efficiency.
Wanneer het Convenant benchmarking energie-efficiency of de deelname van de vergunninghoudster
aan het convenant eindigt, meldt de vergunninghoudster dit onmiddellijk aan het bevoegd gezag.
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10 TRANSPORTMIDDELEN
10.1 Algemeen
10.1.1
Het bijvullen van een brandstofreservoir van een heftruck mag uitsluitend in de buitenlucht
plaatsvinden.
J 0.2 Heftrucks met een LPG-brandstofreservoir
10.2.1
De juiste stand van het brandstofreservoir moet op het brandstofreservoir door middel van een
onuitwisbaar merkteken zijn aangegeven.
10.2.2
De appendages op het brandstofreservoir moeten onder alle omstandigheden gemakkelijk bereikbaar
zijn.
10.2.3
Het verwisselen van een LPG-brandstofreservoir van een vorkheftruck mag alleen in de buitenlucht
plaatsvinden. Tijdens het verwisselen van een LPG-brandstofreservoir mag binnen een straal van 3
m niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.
10.3 Accu's van transportmiddelen
10.3.1
De opstelplaats van een op te laden accu moet zodanig geventileerd worden, dat tijdens het laden de
lucht in de ruimte ten minste in voldoende mate wordt ververst.
10.3.2
Onderdelen van elektrische installaties in een acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevatten
en moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle omstandigheden geen
aanleiding tot ontploffing kunnen geven.
10.3.3
Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden
gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met
betrekking tot dit verbod pictogrammen overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.
10.3.4
Een acculader moet zijn geaard.

10.3.5
Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

10.3.6
De ruimte waarin accu's van elektrische transportmiddelen worden geladen moet voldoen aan NEN
1010.
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11 RUIMTEVERWARMING AARDGAS
11.1

Constructie

11.1.1
Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.
11.2

Verbrandingsgasafvoersysteem

11.2.1
Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden
gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet
zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan
worden verstoord.
11.3

Gebruik en onderhoud

11.3.1
Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste
eenmaal per jaar onderhoud worden verricht.
Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of
hoger, moet ten minste eenmaal per twee jaar een beoordeling worden uitgevoerd op noodzakelijke
afstelling en onderhoud teneinde een optimale verbranding te laten plaatsvinden. Beoordeling,
afstelling, onderhoud en reparaties moeten geschieden door:
a.
een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde rechtspersoon, of
b.
een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor
die activiteit of activiteiten.
11.3.2
Een stooktoestel met een nominale belasting op bovenwaarde van 130 kW tot en met 660 kW moet
elke 4 jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een door EnergieNed erkend
inspectiebedrijf als bedoeld in de "Regeling voor de erkenning van inspectiebedrijven" van
EnergieNed.
11.3.3
Een stooktoestel en verbrandingsgasafvoersysteem moeten zo vaak als nodig is inwendig worden
gereinigd.
Bij het reinigen moet worden voorkomen dat roet of ander vuil zich buiten de inrichting verspreidt.
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12 VERKEER EN VERVOER
12.1 Onderzoeksverplichting
De vergunninghouder dient binnen een jaar na het van kracht worden van dit besluit de resultaten
van een uit te voeren vervoersonderzoek schriftelijk te rapporteren aan het bevoegd gezag. Het
onderzoek dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de randvoorwaarden genoemd onder het
onderdeel verkeer en vervoer van de considerans van dit besluit.
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13 MILIEUMANAGEMENT
13.1

Meten en registreren

13.1.1
In de inrichting wordt in een milieulogboek een registratie van gegevens van de relevante milieueffecten bijgehouden. De gegevens in het milieulogboek worden bewaard tot een jaar na het
verschijnen van het milieujaarverslag over het betreffende jaar. Aan het bevoegd gezag wordt op
verzoek inzage in deze stukken gegeven.
13.1.2
De resultaten van de toetsing van de het meet- en registratiesysteem ( BMP maatregel 16) en het
daaruit resulterende meet en registratiesysteem dient binnen l maand na uitvoering van de maatregel
schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
13.2 Keuring en inspecties
13.2.1
Alle keuringsrapporten en overige relevante bescheiden worden ten minste 5 jaar bewaard. Aan het
bevoegd gezag wordt op verzoek inzage in deze stukken gegeven.
13.3

Voorbereid zijn op noodsituaties

13.3.1
In de inrichting is een actueel bedrijfsnoodplan aanwezig. Aan het bevoegd gezag wordt op verzoek
inzage in dit stuk gegeven.
13.3.2
Het bedrijfsnoodplan is gebaseerd op analyses van denkbaar te achten calamiteiten en de mogelijke
effecten daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden. Bovendien moet in het
bedrijfsnoodplan zijn opgenomen de organisatie met betrekking tot directe bestrijding van
calamiteiten en tot coördinatie van de bestrijding welke onder meer bestaat uit:
regelingen omtrent de begeleiding van de calamiteitenbestrijding ;
taakomschrijving van de betrokken personen;
alarmerings- en oproepingsregeling;
communicatie tijdens de calamiteit.
13.3.3
In het bedrijfsnoodplan is tevens een milieuparagraaf opgenomen, waarin organisatorische en
uitvoeringstechnische maatregelen zijn vastgelegd voor het geval dat er incidenten plaatsvinden met
stoften waarbij tevens gevaar voor effecten voor het milieu te duchten zijn.
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13.4

Externe rapportage

13.4.1
Uiterlijk l april van elk kalenderjaar wordt een milieujaarverslag aan het bevoegd gezag
toegezonden. In dit milieujaarverslag wordt een stand van zaken gegeven met betrekking tot het
niveau van milieuzorg en de werking van het milieuzorgsysteem in het afgelopen verslagjaar. Het
milieujaarverslag geeft tevens een overzicht van de voorgenomen maatregelen (technisch en
organisatorisch) die moeten leiden tot een continue verbetering van de milieu- en
veiligheidsprestaties.
Het milieuverslag dient opgesteld te worden overeenkomstig de eisen vastgesteld bij de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging.
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