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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 25 juni 2005
Nr. 2005 - 11.233/25, MV
Procedurenr. 5904

Beschikken hierbij op de aanvraag van Houtsnipperoverslag Noord i.o. om een oprichtingsvergunning op
grond van de Wet milieubeheer voor het op- en overslaan van hout en houtsnippers.
1.
VERGUNNINGAANVRAAG
1.1.1 Onderwerp aanvraag
Op 3 mei 2005 hebben wij een aanvraag ontvangen van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Rail Service
Centrum Groningen namens Houtsnipperoverslag Noord i.o. te Veendam, voor een vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan van
hout en houtsnippers.
De inrichting is gelegen aan de Spoorhavenweg te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie
M, nummer(s) 649 (ged.), 645 (ged.). 652, 654 (ged.), 867, 869 en 1032 (ged.).
De vergunning is aangevraagd voor het op- en overslaan van hout of houtsnippers.
De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28.4.a.6 en 28.4.b.1 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van de categorieën 28.4.a.6 en 28.4.b.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Beschrijving van de aanvraag
De inrichting is er op gericht om afvalstoffen, met name houtafval, op- en over te slaan ten behoeve van
transport per trein, met als bestemming het buitenland. Op de eindbestemming zal het afvalhout benut
worden voor hergebruik in de vorm van plaatmateriaal.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met de procedure van afdeling 13.2
van de Wet milieubeheer.
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam;
VROM inspectie Noord.
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn gelegen,
zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Wij zijn namelijk van oordeel dat de invloed
van de belasting van het milieu in deze gemeenten niet voelbaar zal zijn.
Gelijk met het toezenden van het ontwerpbesluit hebben wij, bij onze brief van 13 mei 2005, nr. 2005 9798a, MV, aan de aanvrager de ontvangst van de aanvraag bevestigd.
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Bij brieven van gelijke datum hebben wij een exemplaar van de aanvraag en het ontwerpbesluit aan de
hiervoor genoemde adviseurs gezonden (art.3:17 Awb en art. 8.7 Wm). Daarbij zijn zij in de gelegenheid
gesteld om binnen vier weken na aanvang van de termijn van de terinzagelegging van dit ontwerpbesluit ons
college ter zake van de aanvraag en het ontwerp van advies te dienen (art. 3:23, lid 1 Awb).
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, waaronder de aanvraag en de overige van belang zijnde
stukken waaronder het verslag van het vooroverleg, is overeenkomstig artikel 3:21 Awb en artikel 13.4 Wm
in de periode 19 mei 2005 tot en met 16 juni 2005 ter inzage gelegd in de gemeente Veendam.
De terinzagelegging is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in De Veendammer en in de
Nederlandse Staatscourant van 17 mei 2005.
Aan de gebruikers van de in de directe omgeving van de inrichting gelegen panden is een kennisgeving van
de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Een ieder is in de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit in de gelegenheid gesteld tot het
indienen van schriftelijke bedenkingen.
- Op schrift gestelde bedenkingen ("redactionele opmerkingen dan wel bedenkingen'') hebben wij op 25 mei
2005 ontvangen van raadgevende ingenieurs WNP te Groningen. Op 13 juni 2005 werd deze gevolgd door
het toezenden van een geheel bijgewerkte overzichtstekening van de inrichting.
- Bij schrijven van 9 juni 2005 (ontvangen 10 juni 2005) zond Nedmag Industries haar zienswijze aangaande
het ontwerpbesluit.
- De Gemeente Veendam plaatste in haar schrijven van 15 juni 2005, kenmerk 2991 SO/BWM, enkele
opmerkingen bij de ontwerpbeschikking.
Deze bedenkingen, dan wel zienswijzen of opmerkingen worden hierna, onder 2.3, aangehaald en
beantwoord.
Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtenwisseling te doen plaatsvinden (art. 3:25, lid 1 Awb).
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
2.2
Coördinatie
Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is geen aanvraag om vergunning ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ingediend, aangezien het Waterschap Hunze en Aa's heeft
medegedeeld dat een Wvo-vergunning niet nodig is.
Gelijktijdig met de indiening van de aanvraag heeft aanvraagster een bouwvergunning aangevraagd bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Veendam. De milieuvergunning wordt niet eerder van kracht
dan nadat de bouwvergunning is verleend.
2.3
Ontvangen opmerkingen en bedenkingen naar aanleiding van het ontwerpbesluit.
a. In het schrijven van 23 mei 2005, ref. 6041032.B13, ontvangen op 25 mei 2005, heeft het raadgevend
adviesbureau WNP (Wijnia-Noorman-Partners) te Groningen, namens de aanvrager, een aantal
redactionele opmerkingen, dan wel bedenkingen ten aanzien van het ontwerpbesluit opgenomen.
Deze zijn gerubriceerd onder een drietal noemers. Wij geven deze hierna kortweg weer en beantwoorden
deze.
1. Aanvulling.
Ter aanvulling op de bij de aanvraag behorende terreinoverzichtstekening is op verzoek van de aanvrager
een verbeterde situatietekening opgesteld. Op deze nieuwe tekening is de plaats van de afrastering rond het
terrein aangegeven. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat een deel van de sporen zich binnen deze
afrastering bevindt. Met de huidige gebruiker van deze sporen, Nedmag Industries, is afgesproken dat
voorzover deze bewegingen op deze sporen plaatsvinden, eventuele rangeeractiviteiten voor derden
ongewijzigd mogelijk moeten blijven.
Wij hebben kennis genomen van deze aanvulling maar stellen, met de aanvrager, vast dat het ook aan deze
tekening aan een goed ruimtelijk beeld van de inrichting ten opzichte van de omgeving en meer nog ten
opzichte van de mede-gebruiker van enkele sporen, het naastgelegen Nedmag Industries, ontbreekt.
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De bij schrijven van WNP van 10 juni 2005, ref. 6041032.B15, gevoegde geheel bijgewerkte
overzichtstekening (L 4401 B1 G) komt aan deze bezwaren tegemoet en is ook in overeenstemming met de
bedoeling van Nedmag Industries, zoals ook hierna in de aangehaalde zienswijze van Nedmag is verwoord.
Deze tekening is bij de aanvraag gevoegd.
Vanwege deze aanpassing van de begrenzing van de inrichting zijn de kadastrale gegevens, zoals vermeld in
de aanvraag bij ' 1.1 Gegevens inrichting', gewijzigd in:
Gemeente VEENDAM, sectie M, de nummers 649 (ged.), 645 (ged.), 652, 654 (ged.), 867, 869 en 1032
(ged.). Ook blijkt nu, dat de sporen 20a, 20b en 23b zich buiten de grens van de inrichting bevinden en deze
komen derhalve hiermee te vervallen.
2. Bij de Ontwerpbeschikking .
▪ Onder hoofdstuk 3.10 Inleiding is aangegeven dat bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd.
Daarin is aangegeven dat de op- en overslag van houtsnippers uitsluitend plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00
uur. In het hoofdstuk 3.10.1 is dit anders vermeld, namelijk tussen 07.00 en 17.00 uur en daarmee niet in
overeenstemming met de aanvraag.
De opmerking is terecht; een kennelijke verschrijving want de voorschriften vermelden ook duidelijk de uren
tussen 07.00 en 19.00 uur. Dit laatste tijdstip geldt aldus.
▪ ad. 3.10.2. De vermelding dat de inrichting op industrieterrein 03 te Veendam ligt is ten dele juist.
In deze bedenking wordt een meer uitvoerige aanduiding gegeven van het industrieterrein waarop de
inrichting zal zijn gelegen, dan in het ontwerp van dit besluit. Ter zijde wordt opgemerkt dat de opsteller van
de bedenkingen in de akoestische prognose (die ook van diens hand is) dezelfde beknopte aanduiding heeft
gebruikt. De in de bedenkingen aangehaalde nadere omschrijving van het industrieterrein is juist.
Aan deze bedenking is tegemoetgekomen door het opnemen van deze nadere uitwerking.
3. Voorschriften
▪ Geluid en Trillingen.
De opmerking dat voorschriften omtrent trillingen niet zijn aangetroffen en ook niet noodzakelijk zijn, leidt
tot de terechte opmerking dat de titel van het hoofdstuk 3 "Geluid en trillingen" zich kan beperken tot
"Geluid''. Wij hebben dat overgenomen.
▪ De ligging en nummering van de beoordelingspunten in de ontwerpvergunning stemt niet overeen met
die van de aanvraag. Door de (mogelijk) gewijzigde ligging van de beoordelingspunten komen ook de
grenswaarden niet overeen met de aanvraag. Verzocht wordt de beoordelingspunten en de daarbij
gepresenteerde geluidsniveaus van de aanvraag ongewijzigd op te nemen in de vergunning.
De gegevens van de aanvraag zijn door de akoestisch adviseur van de aanvrager geleverd aan de
zonebeheerder, de gemeente Veendam. De zonebeheerder heeft de het model gemuteerd in het
zonebeheersmodel, echter zonder toevoeging van de vergunningpunten van de aanvraag.
In de vergunning zijn de zonepunten opgenomen van rekenpunten in dezelfde omgeving.
Lichte verschillen zijn daar onvermijdbaar en uit eigen berekening zijn de volgende resultaten naar voren
gekomen.
Identificatie
HS-01_A
08_A
12_A
20_A
21_A

Omschrijving
vergunningpunt
zonegrens
zonegrens
zonegrens
zonegrens

Hoogte

Dag
5
5
5
5
5

41,9
40,1
37,4
31,7
30,7

Avond
31,9
31,4
29,5
19,3
17,3

Nacht
------

Etmaal
41,9
40,1
37,4
31,7
30,7

Deze resultaten zijn vertaald naar vergunningvoorschriften.
Om de grenzen aan de geluidsbelasting van de inrichting in de vergunning vast te leggen, kunnen wij
referentie- en controlepunten voor de geluidsbelasting in de vergunning opnemen. De ligging van deze
punten hoeft niet overeen te stemmen met de door de aanvrager gekozen punten.
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Voor aanvrager is uitsluitend van belang dat er geen aanpassing is doorgevoerd aan de gevraagde
geluidemissie. Naar ons oordeel kan aan de waarden van de vergunning worden voldaan en zien wij geen
redelijke aanleiding de ligging van de beoordelingspunten van de vergunning en de daarbij geldende normen
aan te passen. Deze bedenking is ongegrond.
▪ Mogelijk kan worden verwezen naar "Tabel I, perceptie van omgevingsgeluid" van Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening, om aan te tonen dat de vergunde geluidsniveaus op de
woningen buiten de zone in de categorie "zeer stil" vallen..
De tabel waarnaar in deze bedenking wordt verwezen betreft een handreiking voor een indeling in
gebiedstyperingen met bijbehorende waarden voor het omgevingsgeluid, ten behoeve van het opstellen van
een nota industrielawaai door gemeenten. Afgaande op deze tabel valt de geluidsbelasting van de
onderhavige inrichting inderdaad in de categorie "zeer stil". Wij gaan echter niet over tot het opnemen van
deze kwalificatie voor het geluid van de inrichting, omdat voor de betreffende woningen niet alleen het
geluid van de onderhavige inrichting, maar het gecumuleerde geluid van alle bedrijven op het gezoneerde
industrieterrein bepalend zal zijn voor de mate van hinder. Dit laatste zal hoger zijn.
Deze bedenking is ongegrond.
▪ Een verwijzing naar "Bijlage 2: Referentiepunten geluid" is niet juist.
Aan deze bedenking is tegemoetgekomen door de foutieve verwijzing aan te passen
▪ Voorschrift 3.2.3 De voorgeschreven gedragsregel 'ramen en deuren sluiten' is niet van toepassing, omdat
(aanvraag) binnen de inrichting geen gebouw met deuren en ramen aanwezig is. Gedragingen opleggen waar
deze feitelijk onmogelijk kunnen nagevolgd is terecht te veel. Deze regel wordt daarom geschrapt.
▪ Eenzelfde conclusie past bij de meegegeven gedragsregel 'het uitzetten van de motor van het te laden
voertuig' . Daar het spoorwagons aan deze voorziening ontbreekt, is ook dit niet relevant. Geschrapt daarom.
b. In het schrijven van 9 juni 2005, ref. 05.037.AKM.MN, ontvangen op 10 juni 2005, heeft Nedmag
Industries te Veendam, haar zienswijze aangaande het ontwerpbesluit gezonden. De opmerkingen hebben
betrekking op een drietal onderwerpen. Deze zijn hierna kortweg vermeld,gevolgd door onze antwoorden.
1. De inrichtingsgrens.
De inrichtingsgrens van Houtsnipperoverslag Noord is onvoldoende duidelijk weergegeven op de bij de
aanvraag behorende terreinoverzichtstekening.
Nedmag Industries geeft zelf in de bijgevoegde bijlage 1 (tekening) aan wat de juiste terreingrens is.
Met verwijzing naar de aanvullende informatie, welke bij schrijven van WNP van 10 juni 2005, ref.
6041032.B15, gevoegde geheel bijgewerkte overzichtstekening (L 4401 B1 G) is gedaan en welke identiek is
aan de bijlage 1 bij deze zienswijze, stellen wij vast dat de terreingrens zoals op deze laatste tekening is
aangegeven nu correct is weergeven.
2. De te gebruiken sporen.
De in de aanvraag aangemerkte sporen, welke door Houtsnipperoverslag Noord worden gebruikt, is niet
juist . Het bedrijf maakt slechts gebruik van de sporen met de nummers 23a, 25a, 25b en 26.
Deze zienswijze is, met verwijzing naar de opmerkingen van WNP in haar schrijven van 10 juni 2005, juist.
3. Rangeeractiviteiten Nedmag
Nedmag verzoekt in de vergunning de rangeeractiviteiten vanwege Nedmag op de te vergunnen inrichting
te regelen.
Zaken in de civiele/private (betreffende andere rechtspersonen) sfeer vallen buiten de reikwijdte van deze
beschikking en kunnen derhalve niet worden behandeld. De drijver van de inrichting blijft te allen tijde
verantwoordelijk/aansprakelijk voor alle activiteiten op de inrichting, ook die van derden, al of niet gedaan
bij overeenkomst of verzoek.
Daarnaast plaatst Nedmag nog een kanttekening bij de aanvraag. Dat betreft de volgende zin (paragraaf 1.6):
"De opslagvakken van de inrichting zijn zodanig gesitueerd dat de overige activiteiten van derden, zoals het lossen van
een dolomietshuttle, niet wordt gehinderd door de op- en overslag van hout of houtsnippers".

Deze zin kan vervallen; de inrichting Houtsnipperoverslag Noord is namelijk fysiek gescheiden van het
traject van de dolomietshuttle.
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Wij nemen dit voor kennisgeving aan. De opmerking bekrachtigt immers in feite het gegeven dat de ene
activiteit (houtsnipperoverslag) de andere (lossen dolomietshuttle) niet hindert.
c. De Gemeente Veendam plaatst in haar schrijven van 15 juni 2005, kenmerk 2991 SO/BWM (ingekomen
16 juni 2005), een aantal opmerkingen bij de ontwerpvergunning. Deze hebben betrekking op de volgende
vier thema's:
1. In de aanvraag wordt melding gemaakt van dieselolie in jerrycans, echter geen vermelding van
hoeveelheden, tankplaatsen en opslagvoorzieningen.
De maximaal op de inrichting aanwezige hoeveelheid dieselolie ten behoeve van de mobiele rupskraan is
200 liter in eenheden van 25 liter per jerrycan. Het tanken gebeurt door de machinist op de plaats waar de
kraan op dat ogenblik in bedrijf is. Het verlangen van bodembeschermende voorzieningen achten wij voor
deze situatie niet noodzakelijk. Wel gaan wij uit van het zorgvuldig vulgedrag zonder morsen door de
machinist. Wij hebben hiertoe aan de vergunning enkele voorschriften toegevoegd, te weten de voorschriften
1.1.4 en 1.1.5.
2. Opslag gevaarlijke afvalstoffen (worden niet in de voorschiften vermeld).
Wij achten voorschrift 2.4.1. hiertoe voldoende strekkend.
3. Hoe vindt stofbestrijding plaats en welke voorzieningen worden hiertoe getroffen.
In de aanvraag is vermeld dat, tengevolge van de bedrijfsactiviteiten, stofontwikkeling kan optreden.
Ook in de vergunning is dit onderdeel bij 3.9.1. onderkend, hoewel het acceptatiebeleid stofaanvoer uitsluit.
Volledigheidshalve hebben wij in deze aanzien van stofverspreiding een doelvoorschrift opgenomen
De wijze en uitvoering van de stofbestrijding is aan de drijver van de inrichting overgelaten en zal in
hoofdzaak plaatsvinden met gebruik van water.
4. In de considerans is een nazorgplicht opgenomen, in de voorschriften is deze bepaling niet gevonden.
Deze opmerking is correct, wij hebben alsnog een voorschrift (5.1.2) aan de vergunning toegevoegd.
3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna
volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde
preventie en beperking van verontreiniging door industriële installaties. Nu de IPPC-richtlijn onvoldoende is
omgezet in nationale wetgeving, hebben de bepalingen uit de richtlijn die inhoudelijk gezien
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, rechtstreekse werking. Er moet daarom bij de aanvraag om
een oprichtingsvergunning en de aanvraag voor een "significante verandering" worden getoetst aan de IPPCrichtlijn. Die toetsing betreft zowel de vraag of er sprake is van een IPPC-installatie als een inhoudelijke
toetsing aan de richtlijn.
Toetsing aan de IPPC-richtlijn betekent dat moet worden voldaan aan de best beschikbare technieken (BAT)
zoals bedoeld in de IPPC-richtlijn.
De voorgenomen activiteit valt niet onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn. Verdere toetsing aan deze
richtlijn blijft dan ook achterwege.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

pagina 8 van 27

In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van
CO2, NOx, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in
strijd is met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld.
Op 10 november 2004 is besloten de planperiode te verlengen tot 31 december 2006.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu
te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor
gebieden en niet voor individuele bronnen.
In de planperiode (2001-2006) dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese
en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is
hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij aan de orde
zijnde milieuaspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.5.1 Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Houtsnipperoverslag Noord beschikt niet over een milieuzorgsysteem.
3.6
Groene wetten
3.6.1 Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn
De bescherming van natuurgebieden vindt plaats op grond van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en
de Natuurbeschermingswet 1968.
Het initiatief vindt niet plaats in of in de nabijheid van een beschermd gebied ingevolge de
Natuurbeschermingswet of de Vogel- en Habitatrichtlijn. Er is derhalve geen ontheffing nodig op grond van
deze wet, c.q. richtlijn.
3.6.2. Flora en faunawet
De Flora- en Faunawet heeft betrekking op de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten.
In de Flora- en Faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen of vernielen van nesten, holen en
voortplantings- en rustplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is het verboden beschermde planten te
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Wij concluderen dat het oprichten en in werking hebben van de inrichting niet leidt tot nadelige invloed op
beschermde soorten. Er is derhalve geen ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet vereist.
3.7
Afvalstoffen en afvalwater
3.7.1 Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten worden
bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het
toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de
registratie van afgevoerde afvalstoffen.
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Bovenstaande geldt niet voor de registratie van aangevoerde afvalstoffen. Dit is geregeld in het Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met
betrekking tot de registratie van de aangevoerde afvalstoffen.
3.7.2. Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen.
Het bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheersplan.
Het geldende afvalbeheersplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst
aan het LAP. Hierna wordt kort ingegaan op de onderdelen die uitmonden in het stellen van voorschriften.
Toetsen aan de sectorplannen
De afvalstoffen waarop de aanvraag betrekking heeft (hout en houtsnippers), vallen onder sectorplan 13,
bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.
Sectorplan Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen, sectorplan 13.
In dit sectorplan is het beleid uitgewerkt voor bouw- en sloopafval. Dit is afval dat vrijkomt bij het bouwen,
renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen.
Bouw- en sloopafval bestaat voor meer dan 90% uit steenachtig materiaal, de resterende 10% bestaat uit een
groot aantal kleinere deelstromen, zoals gips en cellenbeton, dakafval, houtafval, asbest en asbesthoudend
materiaal, vlakglas en metalen.
Het beleid voor bouw- en sloopafval is gericht op het bevorderen van preventie en het nuttig toepassen van
deelstromen.
Afvalhout wordt onderverdeeld in:
onbehandeld hout (A-hout),
geverfd, gelakt of verlijmd hout (B-hout),
verduurzaamd hout (C-hout)
A en B hout worden nuttig toegepast, met name als materiaalhergebruik in de houtvezelindustrie en de
spaanplaatindustrie en als brandstof in onder meer energiecentrales.
Minumumstandaard
De minimumstandaard voor onbehandeld hout (A-hout), geverfd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is nuttige
toepassing. Houtsnipperoverslag Noord voldoet aan de minimum standaard.
Uit de algemene bepalingen voor vergunningverlening en de afzonderlijke sectorplannen volgt dat de
vergunning kan worden verleend voor een periode van maximaal 10 jaren. De vergunning wordt
aangevraagd voor 10 jaren en daarom ook voor deze periode verleend.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een
Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen.
Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaren bedragen.
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van
afvalstoffen.
Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)
In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke
wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de
mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport
"De verwerking verantwoord" (DVV).
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is aangegeven op welke wijze
acceptatie en verwerking van de afvalstof plaats zal vinden. Er is rekening gehouden met de specifieke
bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het
rapport "De Verwerking Verantwoord' zijn beschreven.
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In overeenstemming met het gestelde in het rapport "De verwerking verantwoord" dienen wijzigingen in de
diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens
bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Wij hebben daarom voorschrift 2.1.7
aan de vergunning verbonden.
3.7.3 Afvalwater
Op de inrichting komt geen bedrijfsafvalwater vrij. Besproeiingswater tegen stof komt niet als
bedrijfafvalwater vrij.
3.8 Bodem
Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen potentieel bodembedreigende stoffen aanwezig zijn of
bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Er zijn dan ook geen bodembeschermende voorzieningen of
maatregelen nodig. Eén en ander is in overeenstemming met de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten (NRB).
Als onderdeel van de aanvraag is een nulsituatie-onderzoeksrapport voor de bodemkwaliteit ingediend.
Dit rapport is door ons akkoord bevonden en maakt deel uit van deze vergunning.
Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe" verontreiniging in het
kader van de Wet milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd. Verder is in het besluit een
bepaling opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft
verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wet
milieubeheer biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning
(bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het
kader van deze vergunning te saneren.
3.9
Lucht
3.9.1 Emissie van stof
Op de inrichting kan bij het overslaan van hout en houtsnippers, afhankelijk van de weersgesteldheid,
stofvorming ontstaan. Het acceptatiebeleid is zodanig, dat het aangevoerde hout en houtsnippers geen
houtmot en/of houtstof bevatten. Door hout en houtsnippers in droge perioden vochtig te houden zal
stofverspreiding worden voorkomen.
3.10 Geluid
3.10.1 1nleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd Geluidprognose Houtsnipperoverslag Noord i.o. te
Veendam, 6041032.R03, van 26 april 2005. In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende
activiteiten plaats:
Aanvoer van houtsnippers met ten hoogste 15 vrachtwagenladingen in de dagperiode;
Op- en overslag van houtsnippers met een mobiele kraan gedurende de dagperiode;
Een wiellaadschop ten behoeve van vullen en opruimen van opslagvakken gedurende de dagperiode;
Aankomst en vertrek van ten hoogste 2 treinen per week bestaande uit een locomotief met ten hoogste
36 wagons In de aanvraag is gerekend met 2 passages tijdens de dagperiode en 1 tijdens de
avondperiode;
Volgens de aanvraag zijn de bedrijfstijden gelegen tussen 07.00 uur en 21.00 uur, met dien verstande
dat er tussen 07.00 uur en 19.00 uur op- en overslag activiteiten plaatsvinden en tussen 17.00 uur en
21.00 uur er een treintransport kan plaatsvinden.
3.10.2 Geluidsbelasting
De inrichting ligt op een industrieterrein 03 te Veendam. Dit terrein maakt tezamen met de industrieterreinen
0,1, 2 en Dalle II deel uit van een industriegebied, "Industrieterreinen te Veendam'', dat ingevolge artikel 53,
jo. 57 van de Wet geluidhinder is voorzien van een geluidzone. De geluidsbelasting van alle inrichtingen op
het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet overschrijden. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT. De grens van de zone ligt in westelijke richting op
ca.250 meter afstand van Houtsnipperoverslag Noord i.o.
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In de aanvraag zijn de volgende maatregelen opgenomen om aan ALARA voldoen:
De mobiele kraan (of de eventueel in te zetten wiellaadschop) is geluidarm uitgevoerd.
Tijdens het beladen van de trein staat de mobiele kraan zodanig opgesteld dat de geluidemissie in de
richting van de meest nabijgelegen woningen en het meest nabijgelegen deel van de zonegrens wordt
afgeschermd.
De machinist van de locomotief word zodanig geïnstrueerd dat deze de trein langzaam het terrein op
laat rijden zodat remgeluiden tot een minimum kunnen worden beperkt. Ook voor optrekken geldt dat
dit gelijkmatig en rustig dient te gebeuren.
Een stationair draaiende locomotief is binnen de inrichting niet aanwezig.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting blijkt dat de grenswaarden
ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone in acht worden genomen. Ten behoeve van de
inpassing van deze oprichtingsvergunning is door de gemeente Veendam een inpassingstoets uitgevoerd.
Uit deze toets blijkt dat het initiatief inpasbaar is binnen de geluidzone.
Op het industrieterrein zijn op circa 180 meter afstand van Houtsnipperoverslag woningen aanwezig.
Voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65 dB(A) wordt
voldaan.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte.
De maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de in de voorschriften vermelde referentiepunten en
controlepunten is als volgt tot stand gebracht. De gegevens met betrekking tot de geluidsruimte in de
aanvraag respectievelijk het akoestisch rapport zijn omgerekend naar het zonebeheersmodel van de gemeente
Veendam. Vervolgens zijn de in de voorschriften neergelegde maximaal toelaatbare geluidsniveaus
afgestemd op dit zonebeheersmodel.
3.10.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Houtsnipperoverslag bedragen bij de woningen in
de zone ten hoogste 58 dB(A) in respectievelijk de dag en avondperiode. Volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale
geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor een inrichting
gelegen op een gezoneerd industrieterrein hanteren wij als streefwaarde de voor de woning geldende
voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A) voor de geluidsbelasting plus 10 dB. De streefwaarde is daarmee 65 en
60 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode
Aan de streefwaarden wordt voldaan.
Voor woningen op het gezoneerde terrein gelden geen streef- of grenswaarden.
3.10.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel te beperken. Van en naar het bedrijf vinden 15 vrachtautotransporten plaats in de dagperiode.
Het verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld, alvorens woningen worden
gepasseerd.
3.10.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.11
Veiligheid
3.11.1 Brandveiligheid
De resultaten van het overleg met de lokale brandweer met betrekking tot de afstemming
brandveiligheidseisen zijn als bijlage 8 bij de aanvraag om vergunning gevoegd.
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Repressieve middelen/voorzieningen
Voor de gehele inrichting geldt een verbod van open vuur. Ter voorkoming van brandoverslag wordt
opgeslagen in compartimenten met een tussenruimte van ca. 20 meter. Er zijn voldoende geschikte
brandblusmiddelen op de inrichting beschikbaar.
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het onderhoud
van brandblusmiddelen en/of brandbestrijdingsmiddelen.
3.12
Energie
3.12.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking.
Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren
bij individuele bedrijven.
Uit de informatie blijkt dat de stand der techniek wordt toegepast en geen verdergaande energiebesparende
maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met 5 jaar.
Het totale energieverbruik van de inrichting is lager dan de grenzen uit de Circulaire. Wij hebben het dan ook
niet nodig geacht om in dit geval voorschriften over het onderwerp energie in de vergunning op te nemen.
3.13 Grondstoffen- en waterverbruik
De activiteiten van de inrichtingen zijn er op gericht, om afvalstoffen zodanig te bewerken dat deze wederom
in productieprocessen kunnen worden ingezet. Het beperken van het grondstoffenverbruik ligt buiten het
handelingsperspectief van Houtsnipperoverslag Noord en is derhalve in dit kader niet relevant.
Er is geen aansluiting op het drinkwaterleidingennet. Ten behoeve van stofbestrijding wordt
oppervlaktewater van buiten de inrichting gebruikt.
3.14 Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is vooral
van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen
goederen vervoerd worden. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of meer
dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
3.15 Overige aspecten
3.15.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.15.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met
betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de
provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
3.16 Financiële Zekerheid
Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer is per 1 mei 2003 van kracht. Op grond van dit Besluit hebben
wij de bevoegdheid om financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning voor bedrijven die vallen
onder de categorie 28 van het IvB. Alvorens het stellen van financiële zekerheden te overwegen, moet eerst
een beoordeling plaatsvinden op grond van artikel 3, lid 2 van het Besluit, met betrekking tot:
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de specifieke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid van een
milieuzorgsysteem,
de aard en de omvang van de afvalstoffen,
de frequentie van het afvoeren van de afvalstoffen,
de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de hoogte van
de kosten voor het stellen van financiële zekerheid,
het reeds zodanig vrijwillig gesteld zijn van financiële zekerheid door degene die de inrichting drijft,
dat de krachtens de vergunning voor hem geldende verplichtingen, ten aanzien van het opslaan van de
in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het
beëindigen van de activiteiten in die inrichting, kunnen worden nagekomen, en
de naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.
De resultaten van deze beoordeling zijn:
ad. a. Het betreft hier een bedrijf in oprichting en daarom zijn er nog geen financiële gegevens evenals een
milieuzorgsysteem beschikbaar.
ad. b. Binnen de inrichting wordt afvalhout op en overgeslagen. De opslagcapaciteit bedraagt 4.000 m3.
ad. c. De afvoerfrequentie is een à twee keer per week.
ad. d. Voor het nakomen van verplichtingen met betrekking tot de kosten van beheer heeft ons college op 22
maart 2005 het Interim-Beleid Financiële Zekerheid vastgesteld, waarbij eerst een zekerheid wordt
verlangd indien deze kosten meer dan € 60.000,-- bedragen. In voorkomend geval zijn deze kosten
lager dan € 60.000,--.
ad. e. Het betreft de oprichting van een nieuwe inrichting, waarvoor geen vrijwillige zekerheid is gesteld.
ad. f. Het betreft de oprichting van een nieuwe inrichting, derhalve kan deze toetsing niet worden gedaan.
Gelet op bovenstaande resultaten achten wij het stellen van financiële zekerheid niet noodzakelijk.
Van de bevoegdheid van Financiële zekerheid ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem
zal vooralsnog geen gebruik worden gemaakt. De bodembeschermende voorzieningen op de inrichting zijn
in overeenstemming met de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) met betrekking tot een
verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Ook vinden er op de inrichting geen bodembedreigende
activiteiten plaats.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor vermelde overwegingen besluiten wij aan Houtsnipperoverslag
Noord de gevraagde vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en
overslag van houtsnippers te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunning
Ingevolge artikel 8.16, onder c, van de Wet milieubeheer besluiten wij dat de voorschriften 5.1.1 van kracht
blijft, nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is
voldaan.
5.3
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaren.
5.4
Verhouding aanvraag - vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning, met uitzondering van het akoestisch rapport nummer
6041032.R03, van 26 april 2005. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de
gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
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5.5

Ondertekening en verzending

Groningen,

Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter
, secretaris.
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Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Houtsnipperoverslag Noord i.o. p/a de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Rail Service Centrum
Groningen, Spoorhavenweg 17, 9645 LZ Veendam.;
VROM-inspectie regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen;
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam, Postbus 20.004,
9641 PA Veendam.
Nedmag Industries B.V., Postbus 241, 9640 AE Veendam.
Wijnia-Noorman-Partners (WNP), Postbus 8069, 9702 KB Groningen.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen.
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten,
knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
1.1.3
Zo vaak als nodig is en op aanwijzing van het bevoegd gezag dient stofverspreiding te worden voorkomen en
te worden bestreden.
1.1.4.
Op de inrichting mag, ten behoeve van de mobiele rupskraan en de wiellaadschop, maximaal 200 liter
dieselolie aanwezig zijn in jerrycans met een afzonderlijke inhoud van 25 liter. Deze hoeveelheid moet in
beheer zijn bij de machinist.
1.1.5.
Het vullen van de dieselolie tank van de mobiele rupskraan dient zorgvuldig en zonder lekverlies en morsen
te gebeuren.

1.2
Registratie
1.2.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden.
In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a
De schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
c
Registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, bodemonderzoek, akoestisch
onderzoek, etc);
d
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
e
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
f
Registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
g
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
h
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.

2

AFVALSTOFFEN

2.1
Acceptatie
2.1.1
In de inrichting mogen ten behoeve van op en overslag, met in achtneming van de overige voorschriften van
deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:
02 01 07 afval van bosbouw
03 01 05 niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer
15 01 03 houten verpakking
17 02 01 hout
20 01 38 niet onder 20 01 37 vallend hout.
2.1.2
Overeenkomstig de vergunningaanvraag mag in de inrichting maximaal 40.000 ton van de in het eerste
voorschrift van deze paragraaf bedoelde afvalstoffen per jaar worden geaccepteerd.
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2.1.3
Gevaarlijke afvalstoffen (waar onder kga) mogen niet worden geaccepteerd. Indien gevaarlijk afval niettemin
onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het
onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden
opgeslagen en binnen vier weken worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
2.1.4
Verontreinigd houtafval mag niet worden geaccepteerd. Indien deze afvalstoffen niettemin onverhoopt
worden aangetroffen, mogen ze tijdelijk in de inrichting, gescheiden van alle andere in de inrichting
aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.
2.1.5
De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen overige ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens
onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden
opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.
2.1.6
De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure
inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen of de goedgekeurde acceptatieprocedure
inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen.
2.1.7
Wijzigingen in de acceptatieprocedure mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk goedgekeurd
zijn door Gedeputeerde Staten.
2.1.8
De vergunninghouder dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting
schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd
mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de
vergunninghouder in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling
te voorkomen.
2.2
Registratie
2.2.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen het
volgende moet worden vermeld:
a
de datum van aanvoer;
b
de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
c
een omschrijving van de aard en samenstelling;
d
naam en adres van de herkomst;
e
naam en adres van de vervoerder;
f
de afvalstofcode;
g
afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing).
2.2.2
Van alle uit de inrichting af te voeren afvalstoffen en van de uit de aangevoerde afvalstoffen geproduceerde
secundaire grondstoffen/producten en de hulpstoffen moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn
waarin het volgende moet worden vermeld:
a
de datum van afvoer;
b
de afgevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
c
een omschrijving van de aard en samenstelling;
d
de afvoerbestemming;
e
naam en adres van de vervoerder;
f
de afvalstofcode (indien van toepassing);
g
afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing).
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2.2.3
Van reeds ingewogen (afval)stoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze beschikking alsnog
geweigerd worden, dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
a
de aangeboden hoeveelheid (gewicht in kg);
b
naam en adres van de aanbieder;
c
naam en adres van de vervoerder;
d
de reden van de weigering;
e
de afvalstofcode (indien van toepassing);
f
afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing).
2.2.4
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 moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut
zijn geijkt. Er dient een geldig certificaat van de laatste ijking in de inrichting aanwezig te zijn.
2.2.5
De geregistreerde gegevens zoals bedoeld in de voorgaande voorschriften moeten dagelijks worden
bijgehouden en gedurende ten minste drie jaren worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op
eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.
2.2.6
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen afvalstoffenregistratie en financiële administratie.
2.2.7
Wijzigingen in de registratieprocedure mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd
zijn door Gedeputeerde Staten.
2.2.8
De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn tenzij hiervoor met
bevoegd gezag een andere locatie is overeengekomen.
2.2.9
Van geweigerde partijen afvalstoffen moet, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan Gedeputeerde Staten.
2.2.10.
Geweigerde partijen mogen alleen worden teruggeleverd indien deze inrichting daartoe gerechtigd is.
2.3
Algemene bedrijfsvoering
2.3.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de
termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaren bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen
van het bevoegd gezag aantoont, dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen.
2.3.2
De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen die voor de op- en overslag bedoeld
zijn, mogen de in onderstaande tabel aangegeven waarden niet overschrijden.
Afvalstroom Hoeveelheid (maximaal)
Hout
4.000 m3
Afval (onverhoopt)
10 m3
Gevaarlijk afval (onverhoopt) 1 m3
2.4
Opslag van afvalstoffen
2.4.1
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Buiten de inrichting en
afkomstig van de inrichting geraakte afvalstoffen en zwerfvuil, dienen dagelijks op de inrichting te worden
verzameld. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
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3

GELUID

3.1
Geluidnormen in de buitenlucht
3.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting, mag ter plaatse van de
genoemde referentiepunten niet meer bedragen dan:
Beneden Oosterdiep 274 (nr HS-01), woning in de zone:
a
42 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
b
32 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
Zonegrens west (nr 08), ter plaatse van woning Egypteneinde 12:
c
40 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
d
31 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
Zonegrens west (nr 12), ter plaatse van woning Egypteneinde 16:
e
37 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
f
30 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
Zonegrens oost (nr 20):
g
32 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
h
20 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
Zonegrens oost (nr 21):
i
31 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
j
17 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
Aangezien de inrichting in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) niet in werking is, is voor deze
vergunningperiode geen grenswaarde opgenomen. De in dit voorschrift genoemde vergunningpunten zijn
afkomstig van het zonebeheerssysteem van dit industrieterrein, waarvan een kaartafdruk is bijgevoegd in
bijlage 3 ("referentiepunten geluid'').
3.1.2
Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting, mag ter plaatse van de genoemde
referentiepunten niet meer bedragen dan:
a
58 dB(A) op 5 hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
b
58 dB(A) op 5 hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
3.1.3
Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
3.2
Transport & laden en Lossen
3.2.1
Verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud
verkerende geluiddempers en roetfilters.
3.2.2
Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend ten doel
hebben het leveren van remlucht en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.
3.2.3
De geluidreducerende gedragsmaatregelen dienen te zijn vastgelegd in instructies, die beschikbaar zijn voor
alle werknemers binnen de inrichting.
Genoemde instructies dienen in ieder geval aandacht te besteden aan:
- het redelijkerwijs zoveel mogelijk beperken van de geluidsoverlast (rustig rijden);
- het voorzichtig handelen van de containers. Containers niet hard neerzetten of verslepen over de grond;

4

BRANDVEILIGHEID

4.1
Blusmiddelen algemeen
4.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
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4.1.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
4.1.3
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd
en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559,
NEN-EN 671-1 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven
die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden
voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien
van een zegel.
Toelichting:
Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie
(www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

4.1.4
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter inzage
aanwezige registratie.
4.2
Rook- en vuurverbod
4.2.1
Op de gehele inrichting is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte plaatsen moet een
veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

5

BODEM

5.1
Maatregelen
5.1.1
Degene die de inrichting drijft is verplicht om bij constatering van een bodembelasting de bodem te
herstellen gebruikmakend van hersteltechnieken overeenkomstig de Stand der Techniek.
5.1.2.
Bij beëindiging of wijziging van de inrichting dient de vergunninghoudster, na een daartoe strekkend
verzoek van de directeur, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek, een representatief onderzoek uit te
voeren naar de aard en mate van verontreiniging van de grond en/of het grondwater van hetzij het door de
directeur bij het verzoek aan te geven deel hetzij het geheel van het terrein van de inrichting, op een wijze
welke identiek is aan de vaststelling van de nulsituatie.
Het onderzoeksplan
dient door de directeur te worden beoordeeld voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek. De
directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van het onderzoek.
De resultaten van het onderzoek moeten binnen 2 maanden na het bekend worden hiervan worden overlegd
aan de directeur.

pagina 22 van 27

BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of
installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift
anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
ADR:
Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).
AFVALSTOFCODE:
Een zevencijferig nummer uit de afvalstoffencodelijst, waarvan de eerste twee cijfers de categorie aanduiden,
de volgende twee cijfers de hoofdgroep en het cijfer op de vijfde positie een subgroep en de laatste twee
cijfers het volgnummer zijn van de concrete afvalstofnaam.
AFVALSTROOMNUMMER:
Een zescijferig nummer uit de Afvalstoffenlijst.
BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden,
renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter
zake opgestelde regels.
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GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEWEIGERDE PARTIJEN AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op grond van de acceptatievoorschriften van deze
vergunning alsnog geweigerd worden.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
ISO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
NCP:
Nationaal Centrum voor Preventie
Postbus 261; 3990 GB Houten
t:
(030) 229 60 00
f:
(030) 2296010
e:
info@ncpreventie.nl
i:
www.ncpreventie.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 2559:
Onderhoud van draagbare blustoestellen.
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN 671 deel 1:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.
PARTIJ:
Een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces, van oorsprong en samenstelling en uit
het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd.
REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP;
voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncpreventie.nl)
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
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VERONTREINIGD BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het
reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat
niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is
verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roet en dakafval.
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BIJLAGE 2 : ACTIES
Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de
vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld.
Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.
1.2.1
2.1.7
2.1.8
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.7
2.2.9
4.1.3

Altijd
Vooraf
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Vooraf
Binnen 24 uur
1 x per jaar

Bijhouden centraal registratiesysteem
Voorleggen wijzigingen acceptatieprocedure
Schriftelijke mededeling aan aanbieders
Registratie aangevoerde (afval)stoffen
Registratie afgevoerde (afval)stoffen
Registratie geweigerde afvalstoffen
Registratie weging afvalstoffen
Wijz. registratieproc. laten goedkeuren
Melden geweigerde partij
Controle brandblusmiddelen
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BIJLAGE 3 : REFERENTIEPUNTEN GELUID
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