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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 21 juni 2005
Nr. : 2005 - 12.005/25,MV
Procedurenummer: 5836
Verzonden: 27 juni 2005
Beschikken hierbij op de aanvraag van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. voor het oprichting
en in werking hebben op grond van de Wet milieubeheer van een inrichting ten behoeve van. de op- en
overslag en het be- en verwerken van primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1

Onderwerp aanvraag

Op 9 februari 2005 hebben wij een aanvraag ontvangen van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. om
een vergunning ingevolge art. 8.1, lid 1 sub a en c van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking
hebben van een inrichting voor het op- en overslag en het be- en verwerken van primaire en secundaire
bouwstoffen en afvalstoffen. Met de aanvraag om een Wm-vergunning (Wm) is gelijktijdig verzocht om een
lozingsvergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
De inrichting is gelegen aan Kwelderweg 15 in de Eemshaven, kadastraal bekend gemeente
Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3297 (ged).
De aanvraag heeft betrekking op o.a. de categorieën 11.1, 11.3.c.2º, 28.4.a.3º, 28.4.a.6º, 28.4.b.1º, 28.4.c.1º
en 28.4.c.2º van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op grond van deze categorieën van
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2

Achtergrond aanvrager

Theo Pouw beschikt over een soortgelijke inrichting in de stad Utrecht. Voor de activiteiten op de locatie in
de Eemshaven wordt nu voor de eerste keer een (oprichtings-)vergunning aangevraagd.
1.3

Beschrijving van de aanvraag

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. (verder veelal Pouw Eemshaven) houdt zich in de Eemshaven
bezig met de volgende activiteiten:
- de aanvoer, op- en overslag van primaire en (verontreinigde) secundaire bouwstoffen;
- de aanvoer, op- en overslag van (on)gesorteerd bouw- en sloopafval alsmede de realisatie van een
sorteerhal voor (voor)bewerking van ongesorteerd bouw- en sloopafval;
- de aanvoer, op- en overslag van bouw- en slooppuin, alsmede bewerking in een stationaire
puinbreekinstallatie;
- op- en overslaan van (teerhoudend) asfalt;
- het bewerken van granulaten waaronder zeezand en grind in een granulaatwasser c.q. classificatieeenheid;
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-

de aanvoer, op- en overslag en het reinigen van (verontreinigde) zandige en steenachtige afvalstoffen
zoals verontreinigde grond, baggerspecie, zeefzand, RKGV-zand, ballast- en dakgrind, straalgrit e.d. in
een natte reinigingsinstallatie;
- de aanvoer, op- en overslag van bouw-gerelateerde afvalstoffen zoals hout, gips, dakleer e.d. alsmede
bewerking van sloop- en afvalhout en van dakleer in een shredder;
- de productie van betonmortel in een mengcentrale;
- het produceren van vormgegeven bouwmaterialen zoals megablokken e.d.;
- het op- en overslaan van bouwstoffen en -materialen;
Hierna wordt van enkele deelactiviteiten een nadere beschrijving gegeven.
Op- en overslag van primaire en secundaire bouwstoffen (zand en grind)
Op de inrichting vindt op- en overslag van primaire- en secundaire bouwstoffen plaats die zowel per as als
per scheepslading worden aan- en afgevoerd. Voor het laden en lossen van scheepsladingen wordt gebruik
gemaakt van een losstoep, een hijskraan met grijperbak, trechter en transportbanden.
Bewerken van bouw- en sloopafval.
Het bedrijfsproces bestaat uit het op- en overslaan, scheiden, sorteren, breken en zeven van steenachtige
afvalstoffen, die grotendeels afkomstig zijn van sloopprojecten uit de bouw en de weg- en waterbouw.
De afval- en grondstoffen worden door middel van zowel handmatig als mechanisch scheiden en sorteren,
zeven, shredderen, etc. geschikt gemaakt voor hergebruik. Het sorteren van afvalstoffen vindt plaats in een
gesloten bedrijfshal.
Bewerken van bouw- en slooppuin en andere steenachtige materialen
In de puinbreekinstallatie wordt de steenachtige fractie uit het bouw- en sloopafval gebroken.
De ingaande stromen in de breker bestaan uit de uitgesorteerde fractie steenachtige materialen uit de
sorteerinrichting en de aangevoerde partijen betonpuin, metselwerkpuin, asfaltpuin, bestratingsmaterialen
e.d. De voor hergebruik geschikt gemaakte materialen worden elders afgezet. Residuen die niet geschikt zijn
voor nuttige toepassing worden verwijderd (verbranden/storten).
Bewerking van minerale afvalstoffen in een was- en grondreinigingsinstallatie
In de was- en grondreinigingsinstallatie worden zandige en steenachtige verontreinigde materialen verwerkt
tot een herbruikbare bouwstof en een (sterk) verontreinigd residu. In deze installatie worden eveneens
verontreinigde grond, baggerspecie, RKGV-afval e.d. verwerkt tot herbruikbare grondstoffen.
Het slib uit de was- en grondreinigingsinstallatie en de granulaatwasser bevat nog relatief veel organische
stof en veel water. Het slib zal binnen de inrichting worden gecultiveerd/gemineraliseerd.
Granulaatwasser
In de granulaatwasser worden primaire- en secundaire bouwstoffen bewerkt tot producten, die hoogwaardig
kunnen worden toegepast.
Productie van beton / het mengen van granulaten
Een deel van de eindproducten van de puinbreekinstallatie (zoals gebroken asfalt, granulaten, etc.) en /of een
deel van de schone grondstoffen wordt gevoerd in een betonmortelcentrale voor het maken van beton,
gestabiliseerd zand, granulaatmengsel, etc.
De betonmortel wordt onder certificaat conform BRL 1801 geleverd. Daarnaast worden vloeispecie,
zandcementstabilisatie, BRAC uitsluitend niet-teerhoudend geproduceerd.
Het mengen van de verschillende grond- en afvalstoffen gebeurt zowel in de betonmortelcentrale als in de
mobiele menger.
Betonelementen worden gefabriceerd in de vorm van o.a. megablokken.
De inzet van mobiele verwerkingsinstallaties
Pouw Eemshaven beschikt over een aantal mobiele installaties (puinbreekinstallatie, menginstallatie en
zeefinstallatie) waarmee elders een bewerking van grond- en of afvalstoffen kan worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de verlangde capaciteit zal binnen de inrichting tot inbedrijfstelling van deze installaties
worden overgegaan.
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Garage, werkplaats en wasplaats
Pouw Eemshaven beschikt over wegenbouwmaterieel; vrachtauto’s, shovels, kranen e.d. Het onderhoud van
het materieel gebeurt in een eigen garage en werkplaats. Ter plaatse zijn ook een aantal wasplaatsen
aanwezig.
Het terrein van de inrichting is binnendijks gelegen, ten zuiden van de Eemshaven en wordt ontsloten door
de Kwelderweg. Deze weg vindt aansluiting op de autosnelweg Eemshaven - Groningen. In de onmiddellijke
omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden aanwezig die een bijzondere bescherming vereisen.
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 (wettelijk) adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
- het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest;
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsmond;
- VROM Inspectie Noord;
Verder zijn de volgende instanties bij de procedure betrokken:
- Havenschap Delfzijl/Eemshaven (Groningen Seaports).
- het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Noord (LNV);
- Rijkswaterstaat, Dienst kring Noord-Nederland.
Van de gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn
gelegen, is de gemeente Delfzijl bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Wij zijn namelijk van
oordeel dat de invloed van de (geluid)belasting van het milieu alleen in deze gemeente mogelijk relevant kan
zijn.
Gelijk met het toezenden van het ontwerpbesluit hebben wij aan de aanvrager de ontvangst van de aanvraag
bevestigd en 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 heeft van 21 april 2005 tot en met 19 mei 2005 ter inzage gelegen.
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
ter inzage gelegd in de gemeente Eemsmond en dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een
kennisgeving in de Eemsbode en in de Nederlandse Staatscourant.
Aan de gebruikers van de in de directe omgeving van de inrichting gelegen panden is een kennisgeving van
de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
2.2

Coördinatie

Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is tevens een aanvraag om vergunning
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend. De aanvragen zijn gecoördineerd
behandeld en de besluiten zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Zo is er een intensief traject geweest van
gezamenlijke (voor)overleggen
Er is nog geen bouwvergunning aangevraagd die gecoördineerd moet worden afgehandeld. Tenslotte wordt
opgemerkt dat er reeds op grond van de Flora en faunawet een ontheffing is verleend door de minister van
LNV.
2.3 Milieueffectrapportage/beoordelingsplicht
Gelet op de in de nu voorliggende aanvraag opgenomen activiteiten en gezien de aard en hoeveelheid van de
aanwezige stoffen, bestaat er voor de inrichting geen plicht tot het opstellen van een milieueffectrapportage
of een m.e.r.-beoordelingsplicht
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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. Voor inrichtingen die onder de
IPPC-richtlijn vallen, moet bij de aanvraag om een oprichtingsvergunning en de aanvraag voor een
"significante verandering" worden getoetst aan de IPPC-richtlijn. Die toetsing betreft zowel de vraag of er
sprake is van een IPPC-installatie als een inhoudelijke toetsing aan de richtlijn. Toetsing aan de IPPCrichtlijn betekent o.a. dat moet worden voldaan aan de best beschikbare technieken (BAT) zoals bedoeld in
de IPPC-richtlijn.
Voor de installaties van Pouw Eemshaven hebben wij aansluiting gezocht bij de BAT conform de IPPCrichtlijn. In de aanvraag zijn achter tab I, hoofdstuk 3, paragraaf 3.10 de relevante milieuaspecten vermeld en
wordt de toetsing aan het concept BREF-document Afvalverwerking nader uitgewerkt en getoetst aan de
beste beschikbare technieken.
3.3

Nationale milieubeleidsplannen

Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan
(NMP). 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.
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 het NMP.
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 zijn te verwachten.
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 te worden gegeven 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 Europese en
landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is
hiermee rekening gehouden.
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3.5

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.
Pouw Eemshaven beschikt niet over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften
hebben wij hiermee rekening gehouden. Onder een bedrijfsintern milieuzorgsysteem wordt verstaan een
samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen, gericht op het
inzicht krijgen in het beheersen van en waar mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op
het milieu.
Theo Pouw Beheer B.V. te Utrecht is voor haar inrichting aldaar voor wat betreft haar bedrijfsactiviteiten
gecertificeerd in het kader van de ISO 9002, de veiligheidsnormen VCA (Veiligheids Checklist Aannemers),
VVA-1 (basisveiligheid), VVA-2 en het Certificaat Asbestherkenning.
Ten behoeve van de kwaliteitsaanduiding van de gerecyclede bouwstoffen en materialen is het traject van
productcertificering conform het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming en de
BRL 9308 en 9309 (wgi), BRL 2506 (breker) en BRL 1801 (betoncentrale) van toepassing.
Het product menggranulaat 0/40 wordt geleverd met productcertificaat.
3.6

Groene wetten

3.6.1 Vogel- en Habitatrichtlijn
Het initiatief vindt plaats op ca. 1,5 kilometer afstand van de Waddenzee, een speciale beschermingszone
ingevolge de Vogel- en Habitatrichtlijn. Wij zijn daarom nagegaan of kan worden uitgesloten dat de
betreffende activiteiten afzonderlijk of in combinatie met andere projecten, significante gevolgen hebben
voor de Waddenzee, afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. De Waddenzee is zowel
Vogelrichtlijn- als Habitatrichtlijngebied, dus voor de Waddenzee geldt als instandhoudingsdoelstelling
zowel het behoud van de vogelstand als het behoud van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats
van soorten. Gelet op de aard van de activiteiten, de getroffen voorzieningen, de te vergunnen emissies
(geluid, naar de lucht en water) en de afstand tot de beschermingszone, is het naar ons oordeel uitgesloten dat
er sprake zal zijn van significante gevolgen voor het beschermde gebied. Verder verwijzen wij naar de
hieronder weergegeven beschouwingen inzake de emissie naar de lucht (zie paragraaf 3.8.2) en geluid
(paragraaf 3.9).
3.6.2 Natuurbeschermingswet
Zoals eerder genoemd vindt het initiatief vindt plaats in de nabijheid van de Waddenzee, een beschermd
gebied ingevolge de Natuurbeschermingswet. Wij hebben daarom beoordeeld of er sprake is van een
vergunningplicht op grond van deze wet. Een vergunningplicht geldt voor elk handelen dat schadelijk kan
zijn voor een beschermd of Staatsnatuurmonument. Art. 12 van de Natuurbeschermingswet moet
richtlijnconform (Vogel- en Habitatrichtlijn) worden uitgelegd. Gelet op de aard van de activiteiten, de
afstand tot de beschermingszone en de te vergunnen emissies, is het naar ons oordeel uitgesloten dat de
betreffende activiteiten afzonderlijk of in combinatie met andere projecten, significante gevolgen hebben
voor de Waddenzee, afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. Verder verwijzen wij
ook hier naar de beschouwingen in paragraaf 3.8.2 en 3.9.
3.6.3 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.
Uit onderzoek blijkt, dat het oprichten en in werking hebben van de inrichting kan leiden tot verstoring of
beschadiging van de beschermde soorten gewone pad, bruine kikker, veldmuis, bosspitsmuis, bosmuis, wezel
bunzing en de egel. Deze soorten komen alle voor op de lijst van de Regeling vrijstelling beschermde dieren plantersoorten Flora- en faunawet. Ze hebben daarmee een lichte bescherming. Er is derhalve een
ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en Faunawet vereist. Deze is op 16 november 2004
ingediend bij de minister van LNV. Het Besluit van de ontheffing is gedateerd 27 december 2004 (kenmerk
FF/75c/2004 960).
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3.7

Afvalstoffen en afvalwater

3.7.1

Algemeen

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. Dit geldt eveneens voor de registratie van aangevoerde afvalstoffen.
Dit is geregeld in de Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zijn geen
voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van aan- en afgevoerde afvalstoffen.
3.7.2

Afvalstoffen ontstaan binnen de inrichting

Preventie
In de aanvraag is de aard en de omvang van het binnen de inrichting vrijkomende afval aangegeven.
Gelet op de aard en de geringe omvang ervan en de aard van het bedrijf, achten wij voorschriften op dit punt
niet noodzakelijk.
Ook de bedrijfsfilosofie en het verzoek in de aanvraag om proefnemingen, met als doel de reinigbaarheid van
nieuwe afvalstoffen en/of nieuwe verontreinigingen te kunnen vaststellen en het ontwikkelen van nieuwe been verwerkings- en reinigingstechnieken, zijn voor ons geen aanleiding tot het opstellen van een
afvalpreventieplan.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron.
Gelet op de aard en de omvang van de bedrijfsactiviteiten en de hierbij uiteindelijk vrijkomende afvalstoffen
en de inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, achten wij nadere maatregelen
en voorzieningen niet nodig.
3.7.3 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
De minimumstandaard
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 afvalbeheerplan. Het geldende
afvalbeheersplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst aan het LAP.
Vergunningen worden in principe alleen verleend, als de aangevraagde activiteit minstens even hoogwaardig
is als de minimumstandaard, dat wil zeggen als de activiteit een milieudruk veroorzaakt die gelijk of minder
is dan die van de minimumstandaard. Relevante zijn de volgende minimumstandaards:
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in
de vorm van materiaalhergebruik.
• De minimumstandaard voor gips en cellenbeton is verwijderen door storten
• De minimumstandaard voor bitumineus dakafval is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik.
• De minimumstandaard voor dakgrind is reinigen en nuttige toepassing van het grind. De restanten
teer, bitumen en deposities uit de lucht mogen worden gestort.
• De minimumstandaard voor teermastiek is thermisch verwerken. In afwachting van het beschikbaar
komen van thermische verwerkingscapaciteit wordt verwijderen door storten toegestaan.
• De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, gelakt, en verlijmd hout (B-hout) is
nuttige toepassing.
• Voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten. Verwerking in de
vorm producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige toepassing of
verwijderen door verbranden waarbij diffuse verspreiding van de in het hout aanwezige metalen
optreedt, is niet toegestaan.
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van reinigbaar straalgrit is reinigen gevolgd door
nuttige toepassing.
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•
•

De minimumstandaard voor niet-reinigbaar straalgrit is storten.
De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische
verwerking, waarbij de aanwezige PAK' s worden vernietigd.
• De minimumstandaard voor brekerzeefzand en sorteerzeefzand is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik.
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib is het scheiden in een
inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt
toegepast.
• De minimumstandaard voor het verwerken van de restfractie (exclusief het inerte deel) van
veegafval en RKG-slib, alsmede voor markt- en drijfafval, is verwijderen door verbranden, waarbij
aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid restfractie (op gewichtsbasis) wordt
gestort.
• De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ernstig verontreinigde grond is bewerking
volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van
het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming.
Voor niet-reinigbare grond is de minimumstandaard verwijderen door storten.
De beschreven bedrijfsprocessen in de aanvraag van Pouw Eemshaven voldoen aan de criteria van de
minimumstandaarden.
Vergunningtermijn
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 verleend voor deze periode.
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 (zie voorschriften 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3). Voor de opslag van TAG geldt dat deze categorie
afvalstoffen maximaal 3 jaar wordt opgeslagen in afwachting van het ontwikkelen van verwerkingscapaciteit
binnen de inrichting dan wel het vrijkomen van verwerkingscapaciteit elders in het land.
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).
In bijlage 12 van de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel
uitmakende monstername en analyse). Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per
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.
Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
In het LAP is aangegeven dat inrichtingen die gevaarlijke afvalstoffen be- of verwerken of niet visueel
herkenbare gevaarlijke afvalstoffen opbulken over een adequate administratieve organisatie en een interne
controle (AO/IC) dienen te beschikken.
In het LAP is aangegeven dat de AO/IC gebaseerd dient te zijn op de richtlijnen uit het rapport
"De verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de acceptatie en verwerking van de gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting wordt
vastgelegd en gecontroleerd.
- 10 -

Rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie voldoet de beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden
zoals die in DVV zijn beschreven. De acceptatie en administratie is vastgelegd in voorschrift 2.1.1.
Scheiden en mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen
verschillende afvalstromen echter niet zo goed worden gescheiden of soms zelfs beter samengesteld worden
verwerkt. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.
Vanwege het verzoek in de aanvraag onder tabblad 1, hoofdstuk 3, paragraaf 3.8 kunnen wij op basis van
artikel 4 van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen" (Rsgh) toestaan om
in afwijking van artikel 2 van de regeling Rsgh gevaarlijke afvalstoffen te mengen met andere in de
vergunning aangewezen afvalstoffen. Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid
van het mengen van asbesthoudende reinigbare afvalstoffen en minerale olie bevattende afvalstoffen
beoordeeld aan de hand van het LAP. Daarmee wordt ook de "Regeling scheiden en gescheiden houden van
gevaarlijke afvalstoffen" in acht genomen. Een nadere uitwerking van de uitgangspunten is opgenomen in de
nota "De verwerking Verantwoord" (DVV).
De in de aanvraag omschreven werkwijze met betrekking tot het mengen van afvalstoffen voldoet aan het
LAP.
Conform de uitgangspunten van de "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen"
(Rsgh), geven wij hierbij toestemming om de categorie 32 (asbest en asbesthoudende afvalstoffen) en
categorie 36 (Overige gevaarlijke afvalstoffen) te mogen mengen met respectievelijk asbesthoudend
bedrijfsafval en minerale afvalstoffen zijnde bedrijfsafval.
Teerhoudend asfalt (TA(G)), zijnde asfalt met meer dan 75 mg/kg PAK-10, dient gescheiden te blijven van
alle overige stoffen en materialen op de inrichting, in afwachting van verdere verwerking conform de
minimumstandaard.
Rapport ketenhandhaving Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG)
De VROM-Inspectie heeft in 2004 een project ketenhandhaving teerhoudend asfalt uitgevoerd. In het rapport
staan adviezen om de milieuvergunningen en de acceptatieprocedures te verbeteren. Hier hebben wij
rekening mee gehouden. Zo hebben wij acceptatievoorwaarden voorgeschreven om onderscheid te maken
tussen AG en TAG. Verder hebben wij rekeninggehouden met de NRB, de Eural, het Besluit stortplaatsen en
stortverboden (maximale opslagtermijnen) en het Besluit financiële zekerheid milieubeheer.
3.7.4 Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer wordt de mogelijkheid geboden om voor het
nakomen van vergunningvoorwaarden inzake het opslaan en beheer van afvalstoffen binnen een inrichting en
voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem, een financiële zekerheid te verlangen.
Van deze laatste mogelijkheid zullen wij geen gebruik maken, aangezien wij bij vergunningen voor het
oprichten van een inrichting een zodanig bodembeschermingsniveau verlangen dat er sprake is van een
verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
(NRB). Op basis van artikel 7 van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer is zekerheidsstelling in dat
geval namelijk uitgesloten. Het bodembeschermingsniveau binnen de inrichting van Pouw is zodanig dat er
sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging in de zin van de NRB (zie overwegingen
milieuaspect bodem).
Bij het voorschrijven van een financiële zekerheidsstelling voor inrichting waar afvalstoffen worden
opgeslagen en beheerd, moet conform het Besluit financiële zekerheid, in ieder geval het volgende worden
betrokken:
a.
de specifieke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid van
een milieuzorgsysteem;
b.
de aard en omvang van de afvalstoffen;
c.
de frequentie van het afvoeren van de afvalstoffen;
d.
de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de hoogte
van de kosten voor het stellen van financiële zekerheid;
e.
een vrijwillig gesteld financiële zekerheid door degene die de inrichting drijft, en
f.
de naleving van aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.
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Ten aanzien van de aangevraagde activiteiten overwegen wij het volgende:
ad. a.
In de aanvraag wordt in paragraaf 3.7 aangegeven dat het beleid van Theo Pouw er op gericht is om een
minimale solvabiliteit van 30% op groepsniveau aan te houden. Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. is
een 100% dochter van Theo Pouw Beheer B.V. en is volledig meegeconsolideerd. Omdat er sprake is van
een oprichting, is er (nog) geen sprake van een geïmplementeerd milieuzorgsysteem. Wel wordt in de
aanvraag aangegeven dat de milieuzorg wordt geborgd via procedures (o.a. het AO/IC-beleid).
ad. b.
Binnen de inrichting worden diverse (afval)stoffen opgeslagen met een negatieve markt waarde.
In de aanvraag worden grote hoeveelheden genoemd. Voor een deel gaat het om zogenaamde laagwaardige
afvalstoffen; afvalstoffen waar men in de regel voor moet betalen om ze aan een vergunninghouder af te
geven. Het gaat hier in het bijzonder om de opslag van teerhoudend asfalt(granulaat), slib en drijfvuil en
verontreinigde grond en zeefzand. Verwijdering van deze stoffen brengen hoge kosten met zich mee.
ad. c.
In de aanvraag wordt de be- en verwerkingscapaciteit per afvalstof weergegeven. Voor de opslag van TAG
geldt dat deze categorie afvalstoffen langere tijd wordt opgeslagen in afwachting van het ontwikkelen van
verwerkingscapaciteit binnen de inrichting dan wel het vrijkomen van verwerkingscapaciteit elders in het
land.
ad. d.
Via deze vergunning wordt gereguleerd hoeveel afvalstoffen maximaal binnen de inrichting aanwezig mag
zijn. Dit betekent dat de maximale kosten voor het beheer en de verwijdering (inclusief het transport) bekend
zijn. De hoogte van de financiële zekerheidsstelling wordt bepaald door het marktconforme
verwijderingsbedrag (het bedrag dat een vergunninghouder als acceptatietarief stelt) per ton.
ad. e.
Zoals reeds benoemd onder punt a, is in de aanvraag opgenomen dat het bedrijfsbeleid er op gericht is om
een minimale solvabiliteit van 30% op groepsniveau aan te houden. Hierdoor is er in principe een dekking
voor de kosten die gemoeid zijn met het verwerken van de op de locatie aanwezige afvalstoffen.
ad. f.
Het betreft een nieuwe vestiging.
Op grond van bovenstaande komen wij tot de conclusie dat het stellen van een financiële zekerheid voor het
opslaan van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen binnen de desbetreffende inrichting wenselijk is.
Anderzijds constateren wij dat Pouw op groepsniveau voldoet aan het solvabiliteit criterium zoals in het
Besluit financiële zekerheid genoemd en door de Handreiking wordt gehanteerd.
Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat er een financiële zekerheid gesteld dient te worden voor het
beheer van de opgeslagen afvalstoffen indien de solvabiliteit minder is dan 30% en / of indien er meer dan:
- 850.000 ton teerhoudend asfalt granulaat,
- 500.000 ton verontreinigende grond of baggerspecie aanwezig of
- 300.000 ton verontreinigde grond en zeefzand binnen de inrichting aanwezig zijn.
In deze vergunning hebben wij voorschriften opgenomen betreffende de manier waarop de voorgestelde
voorziening dient te worden getroffen (zie de voorschriften van paragraaf 2.5). De hoogte van de financiële
zekerheidsstelling wordt bepaald door het marktconforme verwijderingbedrag (het bedrag dat een
vergunninghouder als acceptatietarief stelt) per ton afvalstof.
Opgemerkt wordt, dat ingevolge artikel 8.20, derde lid, Wm, juncto artikel 13 van het Besluit financiële
zekerheid de vergunning slechts geldt voor diegenen aan wie de vergunning wordt verleend.
Degenen aan wie de inrichting wordt overgedragen dient ten minste vier weken voor de overdracht
schriftelijk bewijs aan ons College te worden overlegd, dat hij in overeenstemming met de
vergunningvoorwaarden een financiële zekerheid heeft gesteld.
3.7.5 Ongedierte
De kans op het aantrekken van ongedierte is bijzonder gering, dit vanwege de aard en samenstelling van de
afval- c.q. grondstoffen en materialen. Wij verwachten daarom dat de inrichting geen ongedierte zal
aantrekken. Overigens dient ongedierte in voorkomende gevallen wel te worden bestreden.
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3.7.6 Afvalwater
Voor de lozing van afvalwater is tevens een vergunning krachtens de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo) nodig, deze is aangevraagd bij de waterkwaliteitsbeheerder.
Afvalwater afkomstig van de inrichting wordt op het oppervlaktewater (binnenwater) geloosd.
Voor deze lozing is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij het
waterschap Noorderzijlvest.
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en de door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Omdat er niet wordt geloosd op een openbaar riool, hebben wij geen voorschriften
hieromtrent verbonden aan deze vergunning.
3.8

Lucht

3.8.1 Algemeen
Gelet op de aard van de opgeslagen primaire, secundaire bouwstoffen en afvalstoffen en gelet op de
bewerkingsprocessen (o.a. breken, mengen, wassen en zeven) zal er enige luchtverontreiniging ontstaan als
gevolg van deze bewerkingsprocessen ontstaan. Daarnaast zijn de emissies van verbrandingsmotoren van
bijvoorbeeld, de laadschop, de shredder en/of vrachtwagens relevant. De belangrijkste naar de lucht
uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- stof;
- emissies van stookinstallaties en verbrandingsmotoren;
- geur.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze richtlijn
is in 2003 herzien en geactualiseerd, waarbij de normstelling is aangescherpt. Nieuwe installaties moeten per
direct voldoen aan de nieuwe NeR-eisen voldoen.
3.8.2 Emissie van stof
Tijdens de aan- en afvoer en het bewerken van de afvalstoffen, bouwstoffen, secundaire grondstoffen e.d.,
kan een stofemissie plaatsvinden. Om stofemissie te voorkomen zijn er maatregelen getroffen conform
paragraaf 3.8.1 van de NeR. Zo is er sprake van een mobiele en stationaire stofbestrijdinginstallatie en zijn
de mobiele breker en de zeefinstallaties voorzien van een sproei-installatie. Ook worden de rijroutes binnen
de inrichting, indien daartoe aanleiding bestaat, nat gehouden. Voorts wordt de valhoogte van de afvalstoffen
en de bouwstoffen tijdens het bewerkingproces beperkt. De grond- en hulpstoffen worden in de opslag nat
gehouden met behulp van een stationaire sproei-installatie (zie bijlage 14 aanvraag). Ook tijdens het laden en
lossen wordt erop toegezien, dat de materialen en stoffen voldoende vochtig zijn, zodat geen stofemissie
ontstaat. Indien noodzakelijk wordt door middel van besproeiing stofemissie voorkomen.
Zoals eerder vermeld hebben wij, bij onze beslissing op de onderhavige aanvraag rekening gehouden met de
NeR. In de NeR is een klassenindeling opgenomen voor stuifgevoelige stoffen variërend van sterk
stuifgevoelig (klasse S1) tot nauwelijks (S4) of niet stuifgevoelig (S5).
Op de inrichting zullen stoffen worden aangevoerd en worden bewerkt welke onder de categorie S4 en S5
van de NeR vallen. Rekening houdend met deze klassenindeling zijn aan de vergunning voorschriften
verbonden met betrekking tot stofhinder (zie paragraaf 4.2.6 van de voorschriften). Wij verwachten dat de
inrichting met inachtneming van deze voorschriften geen stofhinder zal veroorzaken.
Het enige emissiepunt van stof heeft betrekking op de cementsilo's, waar stofdoekfilters zijn geplaatst.
Voor stofemissies zijn conform de NeR concentratie-eisen opgenomen. In voorschrift 4.3.16 is de
concentratie-eis uit de NeR voor de cementsilo's opgenomen.
Hieronder zullen wij nog ingaan op de immissie van fijn stof en hebben wij de concentratie PM10 beoordeeld
en getoetst aan de achtergrondconcentratie.
Besluit Luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden voor een beperkt aantal stoffen immissiegrenswaarden. Deze zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit. Voor Pouw Eemshaven zijn uitsluitend de
volgende grenswaarden voor fijn stof (als PM10) van belang:
- 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie;
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50 microgram per m3 als 24 uursgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal
per kalenderjaar mag worden overschreden.
De achtergrondwaarde voor fijn stof in de Eemshaven is 26,4 microgram per m3. Daarnaast is het aantal 24uurperioden met een concentratie hoger dan 50 microgram per m3 24 keer.
-

Hoewel binnen de inrichting uitgebreide voorzieningen zullen worden getroffen ter bestrijding van diffusie
emissies aan (fijn)stof, zal de stofemissie nimmer volledig kunnen worden weggenomen. Uit onderzoek in
het jaar 2001, dat is uitgevoerd bij de inrichting van Theo Pouw B.V. te Utrecht, is berekend dat er sprake is
van een toename van de jaargemiddelde immissieconcentratie aan fijn stof van ca. 2,6 microgram per m3 op
een afstand van 300 meter van de inrichting. Recentere metingen in 2004 duiden op een veel lagere
immissieconcentratie (< 0,5 microgram per m³) ten gevolge van de activiteiten van Theo Pouw B.V.
Gezien de relatief lage achtergrondwaarde van 26,4 µg/m3 fijn stof in de Eemshaven ten opzichte van de
grenswaarde van 40 µg/m3, de getroffen aanvullende maatregelen t.o.v. de Utrechtse situatie zoals een
stationaire stofbestrijdingsinstallatie en de veel grotere afstand tot gevoelige objecten (ca. 1,5 km), worden
de grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit ruimschoots onderschreden.
Het aantal dagen met een hogere daggemiddelde concentratie dan 50 µg/m3 bedraagt volgens de
achtergrondmodule van het Nieuw nationaal Model (GCN) 24 keer. Ook hier wordt de grenswaarde uit het
Besluit luchtkwaliteit (max. 35 keer per jaar) ruimschoots onderschreden.
Aan de hand van deze gegevens zijn wij tot de conclusie gekomen dat vergunningverlening niet strijd is met
het gestelde in het Besluit luchtkwaliteit.
3.8.3 Verbrandingsgassen
Gelet op de activiteiten zal enige luchtverontreiniging ontstaan als gevolg van verbrandingsmotoren die
binnen de inrichting aanwezig zijn. Deze motoren dienen dusdanig te zijn afgesteld dat de emissie van
verbrandingsgassen zo laag mogelijk is.
3.8.4 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de Nota Stankbeleid van het Ministerie van VROM en
later verwoord in een aantal brieven en nota's. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien
hinder zich voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van het ALARA-principe.
Voor het vaststellen van het hinderniveau van de aangevraagde activiteiten is gebruik gemaakt van een
stappenschema volgens de NeR. Bepaald is wat de geurrelevante activiteiten binnen de inrichting zijn en of
een eventuele geuremissie door haar aard en omvang potentiële hinderlijk is voor de woonomgeving.
Wij stellen vast dat, gezien de aard van de activiteiten en de omgevingskenmerken, er geen geurhinder voor
de directe woonomgeving is te verwachten. Indien toch geurhinder optreedt, zullen wij een geuronderzoek
verlangen conform de randvoorwaarden zoals die zijn omschreven in het "Document Meten en Rekenen
Geur" (zie voorschrift 1.3.5 en verder).
3.9

Geluid

Voor geluid worden de volgend aspecten behandeld, namelijk:
a. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
b. de maximale geluidsniveaus
c. indirecte hinder
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3.9.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Geluidszone
Bij het Koninklijke Besluit van 15 juni 1993, KB nr. 93.004821, is volgens de Wet geluidhinder rond de
industrieterreinen 'Eemshaven' en 'Aardgascompressorstation Spijk' een geluidszone vastgesteld.
Het industrieterrein 'Eemshaven' is gesitueerd in het noordoosten van de gemeente Eemsmond.
Dit terrein is destijds ingepolderd en wordt voor het overgrote deel begrensd door de Waddenzee.
Het terrein van het 'Aardgascompressorstation Spijk' ligt ten noordwesten van het dorp Vierhuizen en wordt
aan de oostzijde begrensd door de Waddenzee. De vastgestelde geluidszone is gelegen in de gemeente
Eemsmond en voor een gedeelte in de gemeente Delfzijl. Tevens overschrijdt deze zonegrens de Rijksgrens
met Duitsland. Op de vastgestelde zonegrens mogen de op het industrieterrein aanwezige bedrijven
gezamenlijk een maximale geluidsbelasting (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) van 50 dB(A)
etmaalwaarde produceren.
Woningen buiten het industrieterrein
Bij de zonevaststelling is in het zonevoorstel rekening gehouden met de groei van de industrie en de daarbij
behorende toename in de geluidsbelasting. Met het oog daarop is voor 174 bestaande en 60 geprojecteerde
woningen binnen de geluidszone, in afwijking van de voorkeursgrenswaarde een hogere grenswaarde
vastgesteld (besluit van 6 november 1992, nr. 92/22.635/45/B.18,MC).
Ten tijde van de zonevaststelling lagen er geen woningen binnen de actuele 55 dB(A)- contour.
Er is en was dus geen saneringssituatie aanwezig.
Voor (bedrijfs)woningen die zijn gelegen op dit industrieterrein gelden wettelijk geen grenswaarden.
Wij streven echter voor eventuele aanwezige woningen op het industrieterrein naar een maximale
geluidsbelasting van 65 dB(A).
Grenswaarden en bedrijfssituaties
De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de representatieve bedrijfssituatie, de bedrijfssituatie
van de inrichting zoals die onder normale omstandigheden kan voorkomen en die maatgevend is voor de
geluidsbelasting.
3.9.2 De voorkomende maximale geluidsniveaus
Voor de maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen van het geluidsniveau) wordt geadviseerd om
deze te toetsen aan de richtlijnen uit de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening'. De richtlijn
adviseert er naar te streven dat het maximale geluidsniveau niet meer dan 10 dB boven het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau bedraagt. Omdat in dit geval de afstand tussen woningen en het industrieterrein vrij groot
is hanteren wij in dit geval 10 dB boven de vastgestelde hogere grenswaarde als streefwaarde. In gevallen
wanneer niet aan deze streefwaarde kan worden voldaan geeft de Handreiking de mogelijkheid om van deze
streefwaarde af te wijken. De Handreiking geeft de aanbeveling dat deze niveaus niet hoger mogen zijn dan
respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond-, en nachtperiode. De Handreiking geeft geen
aanbevelingen over woningen die op het industrieterrein zijn gesitueerd. Hier gelden dus geen grenswaarden
voor.
3.9.3 Verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder)
Vanwege de ligging van de inrichting op het gezoneerd industrieterrein wordt voor de vergunningverlening
op grond van de Wet milieubeheer het geluid van het verkeer van en naar de inrichting niet getoetst aan de
grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, kunnen wij (middel)voorschriften stellen om
geluidhinder door transportbewegingen buiten de inrichting te voorkomen dan wel te beperken.
3.9.4

Beoordeling

ad a. Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Pouw Eemshaven heeft bij zijn aanvraag om vergunning een akoestisch rapport overlegd. In dit onderzoek
zijn de resultaten van de berekening toegelicht (Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V., Rapport
2004.1292-3, datum 02-02-2005).
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Ligging van de inrichting
De inrichting wordt geprojecteerd op het industrieterrein Eemshaven ten zuiden van de Wilhelminahaven.
De dichtstbijzijnde woning buiten het industrieterrein ligt op een afstand van circa 1250 meter ten zuiden van
de inrichting.
Representatieve bedrijfsituatie
Binnen de inrichting vinden verschillende bewerkingen van afvalstoffen, bouwstoffen, bouw- en sloopafval
en reinigbare afvalstoffen plaats. De bewerkte afvalstoffen zullen als bouwstoffen en residuen de inrichting
verlaten. De openings- en werktijden worden aangeven in paragraaf 3.4 van tabblad 2 van de aanvraag.
De volgende activiteiten binnen de representatieve bedrijfssituatie wordt als volgt omschreven:
• Aan- en afvoer door middel van vrachtwagens, circa 405, 49 en 52 vrachtwagens gedurende de dag-,
avond- en nachtperiode;
• Het laden en lossen van een schip met behulp van transportbanden, kraan en losinstallatie, 11 uur
gedurende de dagperiode en 3 uur gedurende de avondperiode;
• Het reinigen van grond met behulp van een grondreinigingsinstallatie, 12 uur, 4 uur en 8 uur gedurende
de dag-, avond- en nachtperiode
• Het breken van puin met behulp van een vaste puinbreekinstallatie, 12 uur gedurende de dagperiode, 3
uur gedurende de avondperiode en 1 uur gedurende de nachtperiode;
• Een betoncentrale met betonmixers, circa 10 uur gedurende de dagperiode en circa 1 uur gedurende
avond- en nachtperiode;
• Een mobiele zeef installatie, 12 uur gedurende dagperiode en 4 uur gedurende de avondperiode;
• Een mobiele breker, 10 uur gedurende de dagperiode;
• Een mobiele menginstallatie, 12 uur gedurende de dagperiode en 4 uur gedurende de avondperiode;
• Het gebruik maken van een omzetter, 12 uur, 4 uur en 8 uur gedurende de dag-, avond- en nachtperiode;
• Het reinigen van granulaat met behulp van een granulaatwasser, 12 uur, 4 uur en 8 uur gedurende de
dag-, avond- en nachtperiode;
• Geluidsuitstraling van de gevelroosters in de sorteerhal, 12 uur in de dagperiode en 4 uur in de
avondperiode;
• Aan- en afvoer en op- en overslag met behulp van shovels, dumpers, vrachtwagens en een kraan, 12 uur,
4 uur en 8 uur gedurende de dag- avond- en nachtperiode
In de representatieve bedrijfssituatie bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de geluidszone
maximaal 33 dB(A) etmaalwaarde waarbij de avondperiode bepalend is. Voor de geluidsbelasting op de
dichtstbijzijnde woningen buiten het industrieterrein, namelijk de woning gelegen aan de hoek van de
Dijkweg en Derk Luddesweg bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau maximaal 44 dB(A)
etmaalwaarde. Voor deze woning is een hogere grenswaarde van 55 dB(A) vastgesteld.
De nieuw op te richten inrichting voldoet aan de zoneringsdoelstellingen die voor dit Industrieterrein zijn
opgesteld. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot een overschrijding van de vastgestelde hogere
grenswaarden en de vastgestelde zonegrens.
ad b. Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus worden veroorzaakt door onder anderen het storten van puin in de trechter van
de puinbreekinstallaties op het terrein. De maximale geluidsniveaus bij de woningen ten zuiden van de
inrichting bedraagt minder dan 40 dB(A). Aangezien de grote afstand tussen de woningen en de inrichting
van Pouw en er wordt voldaan aan de streefwaarde, namelijk de hogere grenswaarde vermeerderd met 10 dB
vinden wij het niet noodzakelijk om voor maximale geluidsniveaus voorschriften in deze vergunning op te
gaan nemen.
ad. c. Indirecte hinder
Het bestemmingsverkeer gaat via de Eemshavenweg naar het industrieterrein 'Eemshaven'.
Nabij de inrichting en de aanvoerweg zijn geen woningen gesitueerd. Alvorens de dichtstbijgelegen
woningen worden gepasseerd is het verkeer van en naar de inrichting opgenomen in het heersende
verkeersbeeld. Het is niet noodzakelijk om aanvullende (middel) voorschriften in deze vergunning op te
nemen, ter voorkoming dan wel beperking van geluidhinder door transportbewegingen
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3.9.5 Trillingen
Gezien de grote afstand tussen de dichtstbijzijnde woningen en de inrichting is trillinghinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften in de vergunning op te gaan nemen.
3.9.6 Conclusie / geluidsvoorschriften
De inrichting voldoet ten aanzien van het geluid aan ALARA. De gevraagde activiteiten passen binnen de
grenzen van de geluidszone. Wij achten de situatie ten aanzien van geluid en trillingen milieuhygiënisch
aanvaardbaar. De geluidbelasting en maximale geluidsniveaus hebben wij in de voorschriften vastgelegd op
een aantal referentiepunten rond de inrichting.
De geluidsbelasting hebben wij in de voorschriften 4.2.1 en 4.2.2 vastgelegd op de te beschermen punten, te
weten bij woningen in de zone en op de zonegrens. Vanwege de grote afstand tot de inrichting en de invloed
van andere geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting van de inrichting niet bij de woningen of op de
zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, dicht bij het bedrijf controlepunten met bijhorende controle waarden op genomen in
voorschrift 4.2.2. Op deze punten kan in het kader van toezicht worden gemeten. Tegen kleine veranderingen
binnen het bedrijf is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is voorschrift 4.2.3 opgenomen.
Daarin is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons vooraf
met een geluidsrapport (te voegen bij een melding of mededeling) wordt aangetoond dat aan de gestelde
grenswaarden bij de woningen en op de zonegrens voldaan blijft worden. In dat rapport dient te worden
aangegeven wat de niveaus op de controlepunten na de verandering zullen worden. Deze niveaus gelden
vanaf dat moment als controlewaarden. Veranderingen die niet leiden tot een overschrijding van de gestelde
grenswaarden bij de woningen of op de zonegrens, kunnen op deze wijze aan ons worden gemeld of daarvan
kan mededeling worden gedaan.
3.10

Bodem

3.10.1 Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodemen grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie
door het treffen van bodembeschermende voorzieningen.
Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing.
De NRB geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte
bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Uit het verzoek om vergunning blijkt dat met de
aangebrachte voorzieningen en getroffen maatregelen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico)
oplevert, als bedoeld in de NRB wordt bereikt
Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden ter voorkoming van verontreiniging van de
bodem, waarbij is aangesloten bij de NRB en een verwaarloosbaar risico is voorgegeven (zie doelvoorschrift
4.6.7). Voor enkele activiteiten zijn bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven in de vorm van een
vloeistofdichte verharding (zie o.a. voorschrift 4.6.8) en is een voorgeschreven dat deze voorzieningen
periodiek moeten worden gecontroleerd en herkeurd (zie o.a. voorschrift 4.6.12).
3.10.2 Bodemonderzoek
Bij de aanvraag is een nulsituatieonderzoek gevoegd. De actuele kwaliteit van de bodem van het terrein van
de inrichting is bepaald en vastgelegd in het verkennend bodemonderzoek rapport nummer ER0480502 en
het nader bodemonderzoek rapport nummer ER0480620, welke als bijlage bij de aanvraag is gevoegd.
Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kan in de loop van de tijd alsnog bodemverontreiniging ontstaan.
Wij hebben daarom in de vergunning een voorschrift opgenomen dat wij bij een redelijk vermoeden van het
ontstaan van verontreiniging kunnen vragen om een herhaling van het bodemonderzoek.
Tevens is er in de vergunning een eindsituatieonderzoek voorgeschreven om bij beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is
verontreinigd. 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 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.
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Artikel 8.16, lid c, van de Wet milieubeheer biedt hiervoor de mogelijkheid. Hierdoor is het mogelijkheid om
na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en
grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning verplicht te laten saneren.
3.11

Veiligheid

3.11.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Gezien de beperkte hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen valt de inrichting niet binnen het kader van
het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999). De aanvraag omschrijft de op de inrichting te
nemen maatregelen bij calamiteiten voldoende.
3.11.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen van (Stb. 10 juni 2004) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven
die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein.
Het doel van dit besluit is om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege
risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. In dit besluit worden de normen voor het
plaatsgebonden risico en de doorwerking daarvan op het gebied van de ruimtelijke planvorming en bij de
vergunninglening op grond van de Wet milieubeheer verankerd, voor zover de risico's voor de omgeving
worden veroorzaakt door inrichtingen. Deze normen hebben de status van grenswaarde voor kwetsbare
objecten en de status van richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Tevens kent dit besluit normen voor
het groepsrisico. Er is in het geval van Pouw Eemshaven geen sprake van strijdigheid met de bepalingen uit
dit besluit.
3.11.3 Brandveiligheid
Preventie middelen/voorzieningen
Pouw Eemshaven zal voor haar inrichting een bedrijfsnoodplan opstellen en een bedrijfshulpverleningsorganisatie instellen, welke voorziet in de veiligheid van personeel bij calamiteiten en de preventie en
bestrijding van brand en calamiteiten.
In voorschrift 4.1.1 is aangegeven dat Pouw Eemshaven altijd over een actueel bedrijfsnoodplan dient te
beschikken. De gemeentelijke brandweer dient op hoogte te zijn van de actuele risico's en de te treffen
maatregelen bij incidenten. De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift van het bedrijfsnoodplan
te krijgen. Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
Pouw Eemshaven zal ter voorkoming of beperking van calamiteiten en de gevolgen daarvan preventieve
maatregelen treffen die betrekking hebben op bouwkundige aspecten, procesmatige aanpassingen,
gedragsregels en/of organisatorische aanpassingen.
De repressieve maatregelen hebben betrekking op brandbestrijding, rookmeldsysteem en rookvrije zones.
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het onderhoud
van brandblusmiddelen en/of brandbestrijdings- en/of brandveiligheidssystemen.
Brandgevaar
Gelet op de soort en de aard van de stoffen en materialen en de bewerkingsprocessen is de kans op brand
bijzonder gering. Toch hebben wij gemeend, in de zin van brandpreventie, voorschiften aan de vergunning te
verbinden. (zie voorschiften paragraaf 4.1)
3.11.4 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel, en olie in tanks
Voor de opslag van de diesel, gasolie, benzine, petroleum, smeerolie, hydrauliekolie, afvalolie, afgewerkte
olie is de CPR 9-6 van toepassing, voor zover die gaat over de bovengrondse opslag in
dubbelwandige/enkelwandige tanks. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is
vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de CPR. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
hoofdstukken van de CPR van toepassing zijn.
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Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10.000 kg)
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage is de CPR 15-1 van toepassing. De richtlijn CPR 15-1 is
van toepassing op kleinere opslagplaatsen, waar minder dan 10 ton opgeslagen kan worden.
In deze vergunning hebben wij een voorschrift (o.a. voorschrift 3.1.5) opgenomen waarin is vastgelegd dat
de opslag aan deze richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke onderdelen
van de richtlijn van toepassing zijn.
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.
Voor procesactiviteiten zijn op de inrichting o.a. in werking: puinbrekers, zeefinstallaties, menginstallaties,
een was- en grondreiniginginstallatie, een granulaatwasser, elektromotoren, een compressor ten behoeve van
/persluchtsystemen en magneetbanden. Voor logistieke activiteiten zijn onder meer vrachtwagens, dumpers,
shovels, mobiele overslagkranen en transportbanden aanwezig. Door middel van optimalisatie van de
beladingsgraad (o.a. overslagactiviteiten) en zoveel mogelijk gebruik te maken van retourvrachten wordt het
brandstofgebruik voor transportbewegingen zo laag mogelijk gehouden. Het gebruik hiervan benodigd de
normale voor dit soort inrichtingen gangbare energie c.q. energiebronnen, elektriciteit en dieselolie.
De onderhavige activiteiten plegen echter geen onevenredig hoge aanslag op de huidige energiebronnen.
De noodzaak van energie-extensivering is derhalve vooralsnog niet aan de orde. Wij gaan er van uit dat bij
vervanging of nieuw plaatsing van toestellen en installaties de energiearmste technieken worden toegepast.
Gelet op het aanwezige opgestelde vermogen binnen de inrichting verbinden wij aan deze vergunning
registratie- en rapportagevoorschriften, waarmee inzicht wordt verkregen in het feitelijke energiegebruik van
Pouw Eemshaven. De jaarlijks te rapporteren gegevens sluiten aan bij hetgeen wordt begrepen onder
"Beperkt energiebesparingonderzoek" volgens de circulaire "Energie in de milieuvergunning".
3.13

Grondstoffen- en waterverbruik

3.13.1 Leidingwater
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5.000 m3 of meer bedraagt. Binnen de inrichting wordt leidingwater gebruikt voor huishoudelijk
gebruik en voor aanvulling van het watertekort binnen de inrichting gedurende langere, (zeer) droge
periodes. Berekend is dat naar verwachting niet meer dan 7.000 m3 leidingwater per jaar zal worden
verbruikt.
In de aanvraag is aangegeven dat hemelwater wordt opgevangen en (vrijwel volledig) hergebruikt binnen de
inrichting. Daarnaast wordt ter beperking van het leidingwatergebruik (afval)water van derden toegepast
(o.m. in de betoncentrale). Op deze wijze wordt geprobeerd enerzijds de lozing van (hemel)water zoveel
mogelijk te voorkomen en het gebruik van leidingwater terug te dringen. Gezien bovenstaande, en gegeven
de aard en omvang van het verbruik van leidingwater, worden in deze vergunning geen voorschriften gesteld
ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
3.13.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekend zijnde gegevens omtrent de binnen de inrichting
toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen aan
Pouw Eemshaven. Verder zijn de activiteiten 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 Pouw Eemshaven en is derhalve in dit kader niet relevant.
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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 t.a.v. van de bezoekers en medewerkers.
Ten aanzien van de transportkilometers overwegen wij dat (het overgrote deel) van de afval- en bouwstoffen
van buiten de regio wordt vervoerd per schip. 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, temeer omdat het merendeel van het transport over het water gaat.
3.15

Installaties

3.15.1 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010.
Ruimtes met explosiegevaar
In ruimtes met een verhoogd gevaar op explosie is ten aanzien van de elektrische installatie een aantal
aanvullende eisen gesteld. Binnen onderhavige inrichting betreft dit de werkkuil in de onderhoudswerkplaats
In dit verband zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.
3.16

Overige aspecten

3.16.1 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.
3.16.2 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 Wm (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 Wm 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.
3.16.3 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen drie jaren nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
Hiervan kan worden afgeweken als van tevoren kan worden verwacht dat een langere termijn nodig is.
Gezien de aard en omvang van de inrichting zal deze gefaseerd worden opgericht. Daarom verlengen wij
deze termijn tot 5 jaren nadat de vergunning onherroepelijk is geworden.
3.16.4 Toekomstige ontwikkelingen
Op dit moment zijn bij ons dan wel bij het bedrijf geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van invloed
kunnen zijn op onze beslissing op de aanvraag.
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4.

ONTVANGEN BEDENKINGEN EN ADVIEZEN

4.1

Behandeling bedenkingen

Tijdens de ter inzage leggen van het ontwerp van dit besluit zijn er vijf schriftelijke bedenkingen ontvangen.
Ingesproken hebben:
A. SITA Remediation B.V. uit Maarssen;
B. ATM Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. uit Moerdijk;
C. SITA Recycling Services Noord-Oost B.V. uit Arnhem,
D. Adromi B.V. uit Hendik-Ido-Ambacht, namens Eemsmond Betoncentrale B.V. uit Delfzijl;
E. Schipper Recycling B.V. uit Winschoten.
De bedenkingen worden hieronder cursief en veelal samengevat weergegeven, waarbij de volgorde van
bezwaarmakende is aangehouden.
Bedenkingen SITA Remediation B.V;
A. 1.
Er wordt een grootschalige opslag van minerale afvalstoffen (o.a. TAG en thermisch reinigbare grond)
aangevraagd wat vanuit milieuhygiënisch oogpunt ondoelmatig en ongewenst. Er wordt aangedrongen op
een maximalisatie van de opslagcapaciteit tot 40.000 ton. Verwezen wordt naar de publicatie "Weg met
TAG" waarin wordt opgemerkt dat er inmiddels voldoende verwerkingscapaciteit is voor TAG . Verder
wordt opgemerkt dat uit de stukken niet geheel duidelijk is hoeveel afvalstoffen er worden opgeslagen.
Onze reactie
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden
geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van
afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het
bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm).
Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP).
In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere
specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen. In de in
deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij
vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor
het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal
algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.
Ten aanzien van het opslaan van TAG (als zelfstandige activiteit) is aansluiting gezocht bij paragraaf 4.7.1.
van het sectorplan 13 (Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen). In deze paragraaf wordt
verwezen naar paragraaf 4.1.1, waarin is opgenomen dat voor de opslag van "Voor het uitsluitend opslaan
(opslaan als zelfstandige activiteit) van bouw- en sloopafval wordt vergunning verleend". Verder wordt nog
verwezen naar de "Algemene bepalingen bij vergunningverlening" waarin wordt aangegeven dat voor de
opslag als zelfstandige activiteit in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven. De uitzondering bepaling
op grond waarvan de opslag van afval als zelfstandige activiteit toch niet is toegestaan, zijn hier niet aan de
orde.
Voor de opslag van sterk verontreinigde grond is op grond van sectorplan 22 een soortgelijk beleid van
toepassing.
Ten aanzien van de vermeende onduidelijkheid van de opslagcapaciteit verwijzen wij naar Tabblad 2,
paragraaf 3.1.3. van de aanvraag, waarin de aangevraagde (opslag)capaciteiten worden genoemd. Dit
onderdeel van de aanvraag maakt deel uit van de vergunning (zie paragraaf 5.2.3). Een verdere
onderverdeling van deze hoeveelheden is vanwege een beperking in de flexibiliteit van de bedrijfsvoering
niet opgenomen. Er geldt voor deze afvalstoffen een identieke beleid en milieutechnische voorzieningen zijn
gelijk, derhalve is een nadere onderverdeling voor deze situatie niet opportuun.
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In de overweging van ons (ontwerp) besluit is aangeven dat wij kennis hebben genomen van het rapport
"Weg met TAG" en de aanbevelingen voor het bevoegde gezag t.a.v. de vergunningverlening. Nog afgezien
van de vraag wat de status is van dit rapport, lezen wij in het rapport nergens de aanbeveling om een
vergunning voor de opslag van TAG te weigeren of de opslagcapaciteit regulering via een Wm-vergunning.
Er wordt wel aanbevolen om bij de vergunningverlening rekening te houden met:
• de acceptatieprocedures;
• kwaliteitsborging en een verbod op het gebruik van TAG (weg-mengen)
• financiële zekerheid
• de maximale opslagtermijn
• de bodembeschermende voorzieningen.
Deze aspecten hebben wij gereguleerd met deze vergunning. Uit nadere informatie bij de directie
afvalstoffen van het ministerie van VROM is ons gebleken dat er in ons land op dit ogenblik nog steeds
onvoldoende verwerkingscapaciteit is voor het verwerking van deze afvalstroom. Overigens is dit geen
toetsingscriteria, de opslag en verwerking van deze afvalstroom geschiedt conform het marktmechanisme in
samenhang met vrije concurrentie.
A 2.
Sita Remediation merkt op dat bij een solvabiliteit van 30% geen financiële zekerheid wordt verlangd tot de
opslag van 850.000 ton TAG en 500.000 verontreinigde grond. Zij heeft bezwaar tegen de onacceptabel
hoge risico dat wordt gelopen, indien de solvabiliteit minder is dan 30% en terstond een zekerheid moet
worden gesteld.
Daarnaast heeft Sita Remediation bedenkingen tegen de tarieven die worden gehanteerd voor de negatieve
waarde van slib, drijfvuil als verontreinigde grond die niet met extractieve reinigingsinstallatie kan worden
verwerkt. Voor thermische reinigbare grond en voor te storten slib moet een verwerkingstarief van € 40
respectievelijk € 70 worden gehanteerd
Onze reactie:
Zoals in onze overwegingen is vermeld is aansluiting gezocht bij de criteria van het Besluit financiële
zekerheid, met name ten aanzien van de solvabiliteit. Indien de solvabiliteit groter is dan 30% en de
hoeveelheid afvalstoffen onder de vermelde hoeveelheden blijven, zullen wij geen financiële zekerheid
verlangen. Hiermee zijn wij feitelijk strenger, omdat wij zelfs bij voldoende solvabiliteit een zekerheid
verlangen indien de afvalstoffen de genoemde drempels overschrijden. Daarnaast wordt in de Handreiking
Besluit financiële zekerheid milieubeheer een lagere minimumnorm voor de solvabiliteit gehanteerd.
Tevens merken wij op dat op dit moment een interprovinciale beleidslijn wordt ontwikkeld, inclusief een
uniforme tarievenlijst per categorie/soort afvalstof. Vooruitlopen op dit IPO-beleid heeft onze provincie een
interim beleid vastgesteld dat ons verplicht om, bij een potentieel risico van meer van € 60.000,--, te
beoordelen of conform het Besluit financiële zekerheid, een financiële zekerheid wenselijk is.
Uitgangspunt van ons beleid is dat er in voorkomende gevallen een financiële zekerheid wordt gehanteerd
die marktconform is. Naar aanleiding van deze bedenking hebben wij het afvoer- en verwerkingstarief voor
slib, drijfvuil, verontreinigde grond en zeefzand nader geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de
tarieven voor een heroverweging in aanmerking komen. De gemiddelde markconforme tarieven zijn:
• € 30,- per ton slib en drijfvuil;
• € 30,- per ton verontreinigde grond en zeefzand.
Naar aanleiding van deze bedenkingen hebben wij de tarieven, zoals genoemd in voorschrift 2.6.1, verhoogd
(was € 20 per ton).
A. 3.
Volgens Sita Remediation blijkt uit de aanvraag, dat men voornemens is slibstromen, die vrijkomen bij de
verwerking grond en afvalstoffen niet zijnde grond en de inname van slib afkomstig van buiten de inrichting
gezamenlijk te willen verwerken, waarbij houtsnippers afkomstig van shredder als hulpstof worden
toegevoegd. De gezamenlijke verwerking van dergelijke stromen is volgens Sita strijdig met de
uitgangspunten van het LAP. Er vindt immers een opmenging plaats van grond, de slibfractie die vrijkomt bij
de extractieve verwerking van grond, met afvalstoffen niet zijnde grond.
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Voorts hebben zij sterke twijfels omtrent de effectiviteit van een dergelijke verwerkingproces.
Een verwijdering van 40% aan massa op basis van de verdamping van vocht wordt niet haalbaar geacht.
Hierbij dient tevens in ogenschouw worden genomen, dat het gemineraliseerde product vervolgens in de
buitenlucht wordt opgeslagen en derhalve met het neerslagoverschot weer van vocht worden voorzien.
Verder geldt, dat in deze slibstromen de verontreinigingen, die in het oorspronkelijke afval aanwezig waren,
zijn geconcentreerd. Uitgaande van een slibstroom van maximaal 30% bij de verwerking van verontreinigde
grond, betekent dit een concentratie aan verontreiniging van een minimaal een factor 3 t.o.v. de
verontreiniging in de oorspronkelijke afvalstroom. Tijdens het mineralisatieproces zullen deze concentraties
maar zeer beperkt afnemen. Het toevoegen van gemineraliseerd slib in de voorziene menger, gezamenlijk
met schone bouwstoffen staat dan gelijk aan het wegmengen van verontreinigingen.
Zowel voor de verwerking van slibstromen, die vrijkomen binnen de inrichting, als slibstromen van elders
gelden geen acceptatiecriteria. De procesvoering van het mineralisatieproces en de verwerking van het
gemineraliseerde product is dus niet controleerbaar en zou derhalve niet mogen worden toegestaan.
Mineralisatie slibstromen wordt niet als doelmatig gezien, daarnaast is er een gevaar van op- en wegmengen
van sterk verontreinigd afval met licht verontreinigt afval.
Onze reactie
Zoals in de overwegingen van dit besluit wordt genoemd, zijn de criteria uit het LAP 16.2 ten aanzien van
het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen toegepast. Daarnaast is de "Regeling scheiden en
gescheiden houden van afvalstoffen" toegepast.
Er wordt in de aanvraag en in de vergunning niet vanuit gegaan, dat de slibstromen worden gemengd.
Er mogen alleen ter bevordering van het mineralisatieproces (beluchting) houtsnippers aan de partijen
worden toegevoegd.
Naar aanleiding van deze bedenkingen?? hebben wij aanvullende algemene voorwaarden opgenomen ten
aanzien van het mengen en gescheiden houden van afvalstoffen (zie voorschriften paragraaf 2.5).
Daarnaast hebben wij in voorschrift 3.7.3 specifieke verplichtingen opgenomen ten aanzien van het
gescheiden houden van verschillende soorten slibben. Hierdoor zijn de eerder genoemde uitgangspunten
verwerkt in concrete voorschriften.
Ten aanzien van de doelmatigheid merken wij op, dat er sprake van het actief omzetten van steekvast slib,
waardoor een betere verdamping van de waterfractie wordt bereikt. Daarnaast wordt het steekvaste slib in
ruggen gelegd, hetgeen ook een ontwaterende functie heeft. Door het toevoegen van houtsnippers vindt er
een betere beluchting plaats, waardoor het biologische (aërobe) afbraakproces wordt bevorderd en de
organische verontreinigingen afnemen.
Bedenkingen ATM Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.;
B.1
ATM heeft letterlijk dezelfde bedenkingen tegen de grootschalige opslag van afvalstoffen binnen de
inrichting Pouw Eemshaven als Sita Remediation (zie ad A.1).
Onze reactie
Omdat de bedenkingen overeenkomen met Sita Remediation, volstaan wij met het verwijzen naar onder
reactie onder ad. A.1.
B.2
ATM heeft bedenkingen tegen het niet voorschrijven van een vloeistofdichte vloer voor de opslag van grond
en bouwstoffen en bouwstoffen vanaf categorie 2 conform de NRB. Deze vloeistofdichte vloer moet conform
de NRB worden gekeurd volgend CUR/PBV Aanbeveling 44.
Onze reactie:
T.a.v. de bodembeschermende voorzieningen is aansluiting gezocht bij de NRB. Zo is er een algemeen
doelvoorschrift geformuleerd dat er een verwaarloosbaar bodemrisico moet worden bereikt. Ten aanzien van
een aantal onderdelen zijn aanvullende voorwaarden opgenomen zoals een vloeistofdichte vloer.
In de aanvraag is vermeld dat o.a. de vloeren voor de slibmineralisatie, de opslag van TAG en verontreinigde
grond vloerstofdicht worden aangelegd conform de NRB en dat met aanvullende maatregelen een
verwaarloosbaar risico wordt bereikt.
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Naar aanleiding van deze bedenking hebben wij ook een keuring conform CUR/PBV Aanbeveling 44 van de
vloeistofdichte vloeren voorgeschreven ter plaatse van de slibmineralisatie, de opslag van TAG en
verontreinigde grond.
Bedenkingen SITA Recycling Services Noord-Oost B.V.
C.1
SITA Recycling Services heeft bedenkingen tegen het niet voorschrijven van de wijze en de mate van
sortering en aan de wijze van be- en verwerking van gesorteerde fracties. Aangedrongen wordt op
voorschriften dat het sorteren zodanig plaatsvindt dat ontstane fractie kunnen worden hergebruikt.
Er zou hierdoor een situatie kunnen ontstaan dat een mogelijk ongelijke concurrentieposities ontstaat met
een vesting van Sita Recycling Services in Groningen, die ook een sorteerinstallatie voor bouw- en
sloopafval heeft.
Onze reactie op ad. C.1:
Naar aanleiding van deze bedenking hebben wij de voorwaarden voor het sorteren van de afvalstroom bouwen sloopafval heroverwogen en is o.a. een vergelijking gemaakt tussen de aangevraagde activiteiten van
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. en de vergunningvoorwaarden van SITA Recycling Services
Groningen en andere soortgelijke inrichtingen.
Naar aanleiding van deze bedenkingen hebben wij aanvullende voorwaarden opgenomen in deze vergunning
(zie voorschriften paragraaf 3.8).
Bedenkingen Eemsmond Betoncentrale B.V. (via adviseur Adromi B.V.)
D.1
Nadat Eemsmond betonmortelcentrale heeft aangegeven dat zij belanghebbende zijn omdat ze het zelfde
bedieningsgebied voor de levering van betonmortel bestrijken, worden bedenkingen geuit inzake de
voorschriften ter voorkoming van stofemissie naar de atmosfeer. De daarvoor opgenomen voorschriften
worden onvoldoende geacht, net als de bevochtiging van de breekinstallatie.
Verder moeten er aan de weger en de menger van de betonmenginstallatie een afzuiginstallatie worden
gekoppeld met een doekenfilter met een emissie-norm van 5 mg/m3.
a.
Bevochtiging puinbreker is onvoldoende (4.3.16 en 3.3.5).
b.
Wegen en menger van betoncentrale moeten ook voorzien zijn afzuigsysteem (met 5 mg/m3)
c.
houtschredder
d.
breekinstallatie
e.
emissie-openingen op de bedrijfshal.
Onze reactie op D.1:
Voorschriften om een stofemissie te voorkomen zijn volgens de adviseur van Eemsmond Betoncentrale B.V.
voor wat betreft de volgende aspecten onvoldoende:
a. Bevochtiging puinbreker is onvoldoende;
b. Weger en menger van betoncentrale moeten ook voorzien zijn afzuigsysteem met doekfilter
(maximale emissie 5 mg/Nm3);
c. houtshredder;
d. breekinstallatie;
e. emissie-openingen op de bedrijfshal;
In de vergunningaanvraag is in hoofdstuk 5 aangegeven welke maatregelen worden getroffen ter beperking
of voorkoming van de uitworp van luchtverontreinigende stoffen. Deze maatregelen zijn afgestemd op de
Nederlandse emissierichtlijnen (NeR), als zijnde de richtlijn met betrekking tot de stand der techniek
(Inleiding § 3.5) De voorschriften bij de vergunning (3.3.5 en 4.3.1 t/m 4.3.20) zijn tevens afgestemd op de
NeR en zijn de desbetreffende stuifklassen nader uitgewerkt en de daarbij behorende beperkende
maatregelen opgenomen. Wij stellen dan ook vast, dat deze voorschriften, tezamen met de te treffen
maatregelen vermeld in de aanvraag voldoende zijn om stofemissie voor de onderdelen a t/m e te beperken
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en/of te voorkomen. Met betrekking tot een voorziening voor de afzuiging van stof bij de weger en de
menger is niet aangegeven dat daar emissiepunten zijn. Evenwel geldt ook voor deze eventuele bronnen de
emissienormen conform de NeR.
Met betrekking tot de opmerking indien de breker of installatie op een locatie elders in werking wordt
gesteld merken wij op, dat de vergunning geen betrekking heeft op activiteiten elders, dus buiten de
inrichting.
D.2
Het uitgevoerde akoestische onderzoek wordt niet de geluidbelasting op de omgeving berekend omdat: de
berekening van de bedrijfsduur(correctie) van het rijden van de vrachtwagens en de dumpers op het
bedrijfsterrein is gebaseerd op een bepaald aantal geluidsbronnen; dit aantal komt echter niet terug in de
akoestische modellering; het aantal geluidsbronnen dat in de akoestische modellering is aangehouden
bedrijfsduur(correctie) zoals berekend in bijlage 1 van het akoestisch rapport; het aantal komt niet
geluidsbronnen dat in de akoestische modellering is aangehouden, is lager, echter met de
bedrijfsduur(correctie) zoals berekend in bijlage I; dit houdt derhalve in dat het rijden van de vrachtwagens
en de dumpers feitelijk meer geluid zou moeten produceren dan thans in het akoestisch onderzoek is
opgenomen.
Onze reactie:
In het akoestisch onderzoek en in de akoestische berekening zijn 22 puntbronnen opgenomen die de
vrachtwagen bewegingen gedurende de dag-, avond- en nachtperiode simuleren. In bijlage 1 is de berekening
van de bedrijfsduurcorrectie kunnen per puntbron gedurende de dag-, avond- en nachtperiode berekend.
Deze zijn vervolgens ingevoerd in het akoestische rekenmodel. Uit de aantallen voertuigen, de routelengte en
snelheid is de bedrijfsduur naar inziens correct berekend en correct ingevoerd.
D.3
Het uitgevoerde akoestische onderzoek is volgens Adromi verder onjuist omdat: diverse geluidsbronnen, die
relevant zijn ten aanzien van de geluiduitstraling naar de omgeving, niet in het akoestisch onderzoek
opgenomen; deze geluidsbronnen zijn echter wel onlosmakelijk met de desbetreffende bedrijfsvoering
verbonden.
Onze reactie:
In het akoestisch onderzoek zijn geluidsbronnen opgenomen welke voor de omgeving en geluidszone
akoestisch relevant zijn. Tevens is er een geluidsbron voor de betoncentrale opgenomen. De afzuiging en
stoffilter van de betoncentrale zijn in het totale bronvermogen geïntegreerd. Overige kleinere bronnen zijn
ten opzichte van de grote bronnen welke bepalend zijn voor de geluidsimmissie verwaarloosbaar.
De aanvoer van grondstoffen ed. zijn opgenomen in de totale aantal vrachtwagenbewegingen gedurende het
etmaal.
Het varen van schepen en manoeuvreren van schepen in de haven behoort niet tot de geluidsbronnen binnen
de inrichting. Dit kan worden beoordeeld als zijnde indirecte hinder.
D.4
In de rapportage met het akoestisch onderzoek is aangegeven dat de bronvermogens voor de kranen en de
shovels zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd voor de vestiging van Theo Pouw te
Utrecht; in de laatst genoemd akoestisch onderzoek zijn echter hogere bronvermogens aangehouden.
Onze reactie:
De bronvermogens van de kranen en de shovels zijn ons inziens reëel en voldoen aan ALARA. Dat voor de
locatie in Utrecht iets hogere bronvermogens zijn toegepast is hier niet relevant.
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D.5
Het rijden van de vrachtwagens op het bedrijfsterrein had uitgesplitst dienen te worden per betreffende
bedrijfsonderdeel.
Onze reactie:
De vrachtwagen bewegingen op het terrein van Pouw Eemshaven zijn ons inziens voldoende nauwkeurig
gemodelleerd. Overigens maakt het voor de geluidsbelasting op de geluidszone en op de dichtstbijzijnde
woningen niet uit welke routes de vrachtwagens op het terrein van Pouw Eemshaven rijden. Dit omdat de
afstand tussen de geluidszone, woningen en de inrichting zodanig groot is dat men kan spreken over een
puntbron.
Gelet op de afstand tot de dichtstbijzijnde te berekenen beoordelingspunten is het voldoende te rekenen met
een gemiddelde route en routelengte. Overigens veroorzaken de vrachtauto's op het totaal van Pouw
Eemshaven zijn geluidsimmissie slechts een marginale geluidsbijdrage.
D.6
De relevante geluidsbronnen per betreffende bedrijfsonderdeel hadden gedetailleerder weergegeven moeten
worden (ten aanzien van bijvoorbeeld de mobiele breker en de betoncentrale), zeker gelet op het feit dat
Theo Pouw ervaring heeft op andere locaties met de bedrijfsvoering en de hieraan gerelateerde
geluidsbronnen waar vergunning voor wordt gevraagd.
Onze reactie:
Zoals wij het kunnen beoordelen is de modellering genoeg gedetailleerd. Indien alle bronnen zouden worden
uitgesplitst worden in kleinere deelbronnen zou de berekening alleen maar complexer zouden worden en
meer tijd gaan vergen terwijl het eindresultaat niet afwijkt van de huidige berekening. Dit mede omdat de
afstanden tussen ontvangerpunten en de geluidsbronnen groot zijn. Zie opmerking 4
D.7
In het akoestisch onderzoek is een 'dubbele' bedrijfsvoering opgenomen; immers in het akoestisch onderzoek
is aangehouden dat het laden en lossen van een schip tegelijk kan plaatsvinden; in de praktijk is dit niet
mogelijk (slechts één schip kan worden geladen of worden gelost, zie bladzijde 2 en bladzijde 3 van de
milieuvergunningaanvraag).
Onze reactie:
De aanvraag en de toekomstige situatie sluit niet uit dat de loskraan en de losinstallatie gelijktijdig in bedrijf
kunnen zijn wanneer er gelijktijdig een binnenvaartschip aan de laad- en losstoep ligt en een zeeschip aan de
afmeerpalen in de haven al dan niet met een eigen losinrichting. Om die reden is deze situatie meegenomen.
D.8
In de rapportage met het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een beladingscapaciteit van een truckmixer
van 20 m3. Dit is een, in de lande, zeer ongebruikelijke beladingscapaciteit voor een truckmixer. Gangbaar is
een beladingscapaciteit van circa 8- 9 m3. Uitgaande van het laatste beladingscapaciteit zal de
betoncentrale derhalve niet de genoemde bedrijfsduur in werking zijn, maar uitgaande van de vermelde
aantallen Truckmixers (veel) korter.
Onze reactie:
De inhoud van truckmixers doet niet ter zake bij de beoordeling van een akoestisch onderzoek. Het gaat om
de bedrijfsduur van de betonmortelcentrale dat akoestisch relevant is. Het enige wat kan veranderen zijn de
hoeveelheid transportbewegingen. Gelet op de totale bijdrage van Pouw Eemshaven en waarin de immissie
van de vrachtwagenbewegingen marginaal is zal een toename van deze transportbewegingen weinig invloed
hebben op de totale geluidsbelasting.
D.9
Op basis van het gestelde in hoofdstuk 5 van de rapportage met het akoestisch onderzoek is in de akoestische
modellering opgenomen dat de keerwanden een hoogte van 4 meter hebben. In de tekst van de aanvraag is
aangegeven dat de hoogte van de keerwanden varieert van 2 tot 4meter.
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Onze reactie:
In het akoestisch onderzoek is inderdaad rekening gehouden met keerwanden met een hoogte van 4 meter .
Deze keerwanden zijn aanwezig ten behoeve van het opslaan van bulkgoederen en is niet gerealiseerd als
akoestische voorziening en zijn evenmin noodzakelijk voor de verlening van een Wm-vergunning.
De betreffende passage in de aanvraag maakt, in tegenstelling tot de rapportage van het akoestisch
onderzoek, onderdeel uit van de vergunning.
D.10
Gelet op bovenstaande zal de 'werkelijke' berekende geluidsbelasting niet gelijk zijn aan de berekende
geluidsbelasting zoals opgenomen in de rapportage met het akoestisch onderzoek. De geluidsgrenswaarden
zoals opgenomen in de geluidsvoorschriften van de (ontwerp)milieuvergunning zijn evenwel toch op deze
rapportage gebaseerd. Deze geluidsvoorschriften zijn derhalve onvoldoende onderbouwd om op basis
daarvan definitief vergunning te kunnen verlenen.
Onze reactie:
De getrokken conclusie dat de 'werkelijke' geluidsbelasting zal afwijken van de berekende geluidsbelasting
delen wij dan ook niet. Het akoestisch onderzoek geeft volgens onze beoordeling een goed beeld van de
geluidsbelasting op de omgeving en geluidszone.
D.11
Met betrekking tot de rapportage met het akoestisch onderzoek moet verder worden opgemerkt dat gegevens
van objecten en gebouwen op het bedrijfsterrein van Theo Pouw alsmede gegevens van maximale
geluidsniveaus op andere berekeningspunten dan berekeningspunt w12 ontbreken, zodat een goede
beoordeling van het uitgevoerde onderzoek niet geheel mogelijk is.
Onze reactie:
Betreft de maximale geluidsniveaus zijn in de bijlagen de verschillende maximale bronvermogens en
rekenresultaten van de maximale geluidsniveaus op ontvangerpunten W12, W04, W19, toegevoegd.
Ontvangerpunt W 19 is de dichtstbijgelegen woningen buiten de geluidszonegrens. Met dit gegeven is
aangetoond dat de maximale geluidsniveaus ruimschoots aan de streefwaarde voldoen.
De invoer gegevens van objecten en gebouwen met de coördinaten zullen wij op verzoek met de definitieve
vergunning ter inzage leggen.
Hieronder volgt een verdere bespreking van de bedenkingen waarbij, voor de duidelijkheid, tevens de
nummering is gevolgd van het bezwaarschrift.
1. In voorschrift 4.2.1. ontbreken geluidsgrenswaarden op één of meerdere woningen aangeduid in het
rekenmodel als w08, w09, w10. Toch is het noodzakelijk om op dit punt grenswaarden op te nemen, gelet op
de uitgestrektheid van het bedrijfsterrein.
ad 1. De ontvangerpunten w08, w09 en w10 kunnen zijn verder gelegen dan de ontvangerpunt W12 (woning
gelegen aan de hoek van de Dijkweg en Derk Luddesweg. De geluidsbelasting op de laatst genoemde
woning is dan ook het hoogst. Dit geeft ons inziens een goed beeld van de geluidsbelasting op de omgeving.
Om die reden achten wij het niet noodzakelijk om ook bij de ontvangerpunten w08, w09 en w10 in
grenswaarden in de vergunning vast te leggen.
2. In voorschriften 4.2.2. zijn geluidsgrenswaarden opgenomen voor controlepunten (controlepunt 1 tot en
met 4) in de directe omgeving. Deze geluidsgrenswaarden zijn gebaseerd op berekeningen uitgevoerd door
het bevoegd gezag en derhalve niet door de aanvrager. Deze berekeningen zijn niet ter inzage gelegd, zodat
deze berekening zich aan een goede beoordeling in het kader de bedenkingen onttrekken. Verder is niet
duidelijk of de aanvrager deze berekeningen heeft geaccordeerd of dat hiermee de grondslag van de
aanvraag wordt verlaten.
ad 2. De grenswaarden op de controlepunten zijn gebaseerd op het akoestisch rapport met bijbehorende
rekenmodel bij de aanvraag. De coördinaten van en de rekenresultaten op de controlepunten hebben wij bij
de definitieve vergunning ter inzage gelegd.
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3. Indien men opmerking 2 buiten beschouwing zou laten, dan zouden in de (ontwerp)milieuvergunning,
mede in verband met handhaafbaarheid, ook voorschriften opgenomen dienen te worden met waarden voor
maximale geluidsniveaus op de in voorschrift 4.2.2. opgenomen controlepunten. Geluidgrenswaarden voor
maximale geluidsniveaus ontbreken thans in de (ontwerp)milieuvergunning.
ad 3. In de considerans van de vergunning hebben wij gemotiveerd waarom wij grenswaarden voor het
maximale geluidsniveau niet nodig achtten. Derhalve zijn controlewaarden voor het maximale geluidsniveau
evenmin hoofdzakelijk.
4. In de (ontwerp) milieuvergunning ontbreekt een voorschrift waarin is opgenomen dat Theo Pouw na het
oprichten en in werking hebben van de inrichting (al dan niet gefaseerd), één of meerdere akoestische
onderzoeken dient uit te voeren waarin wordt aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften (desbetreffende
geluidsgrenswaarden) wordt voldaan.
ad 4. Omdat het hier gaat om een oprichting van inrichting en omdat er een prognose is gemaakt van de
geluidsbelasting op de omgeving willen wij de bezwaarmaker tegemoet komen om een aanvullende
voorschrift waarin een evaluatie onderzoek wordt voorgeschreven.
5. Voorschrift 4.2.3 kan impliciet een overschrijding van de geluidsgrenswaarden van voorschrift 4.2.2
inhouden. In principe betekent dit als het ware de weigering van de (ontwerp)vergunning. Bovendien biedt
het betreffende voorschrift geen rechtzekerheid voor derden.
ad 5. Voorschrift 4.2.3 houdt inderdaad in dat een overschrijding van de controlewaarden van 4.2.2. als
gevolg van een verandering van de inrichting wordt geaccepteerd. Dit is niet erg, want ter plaatse van de
controlepunten hoeven immers geen objecten te worden beschermd. Juist omdat in voorschrift 4.2.1
grenswaarden bij de beschermende punten zijn gesteld, bieden de geluidsvoorschriften rechtzekerheid. Een
melding op grond van art. 8:19 Wm kunnen dan ook worden beoordeeld op de effecten ter plaatse van de
referentiepunten van voorschrift 4.2.1 en hoeven niet te worden beoordeeld op de controlepunten van
voorschrift 4.2.2. Wij zien dan ook niet in hoe voorschrift 4.2.3 zou kunnen leiden tot impliciet weigering
van de vergunning of in strijd zou zijn met de Wm.
6. In voorschrift 4.3.5 is vastgelegd dat de thans gehanteerde modellering ook naar de toekomst toe
maatgevend zal zijn voor de bepaling van de geluidsbelasting vanwege de inrichting van Theo Pouw.
Een dergelijk voorschrift is evenwel in strijd met de bepaling van de Wet milieubeheer, dat juist voorschrijft
dat bij vergunningverlening rekening dient te worden gehouden met toekomstige ontwikkeling (artikel 8.8,
lid 1 onder c). Al met al het dus niet toegestaan om een bepaalde modelering vast te leggen in de
milieuvergunning. Redelijkerwijze kan immers al rekening worden gehouden met de ontwikkelingen (artikel
8.8, lid 1 onder c). Al met al is het dus niet toegestaan om een bepaalde modellering vast te leggen in de
milieuvergunning. Redelijkerwijze kan immers al rekening worden gehouden met de ontwikkelingen voor de
komende 10 jaar.
ad 6. Voorschriften 4.2.5. is opgenomen met het oog op rechtzekerheid voor het bedrijf en de omgeving .
Met dit voorschrift wordt voorkomen dat het oprichten van bebouwing of het verharden van terreindelen
rond de inrichtingen leiden tot het vergroten dan wel beperken van de geluidsruimte in de verleende
vergunning. Het heeft dus niets van doen met het rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen bij de
beoordeling van de aangevraagde geluidsruimte die reeds heeft plaatsgevonden.
7. Naar alle waarschijnlijkheid is in de aanvraag respectievelijk de voorschriften van de milieuvergunning in
het algemeen en voor wat betreft geluid in het bijzonder, geen rekening gehouden met de (gebaseerd op
kadastrale informatie) gebouwen/woningen gelegen aan met name de Dijkweg 14 te Eemshaven en de
Dijkweg 8 te Oudeschip. Deze gebouwen zijn gelegen binnen circa 300 tot 400 meter vanaf de grens van de
inrichting in zuidelijke richting.
ad 7. Bij de beoordeling van het geluid is geen rekening gehouden met de woningen Dijkweg 14 te
Eemshaven en Dijkweg 8 te Oudeschip. De reden hiervoor is dat deze woningen zijn wegbestemd en dan wel
inmiddels zijn uit/opgekocht door de gemeente en hebben deze daarom geen geluidsgevoelige bestemming.
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8. zie 7.
9. In de aanvraag hadden gegevens opgenomen dienen te worden aangaande de geluidsbelasting in de in
paragraaf 3.4 vermelde uitzonderingssituaties. Ten aanzien van uitzonderingssituaties hadden voorschriften
opgenomen dienen te worden gehouden.
ad. 9. In deze vergunning worden geen incidentele 'bedrijfssituaties' toegestaan. Het eventueel toestaan van
dergelijke situaties waarvan volgens de aanvraag ter zijnde tijd toestemming zal worden gevraagd staat in
deze vergunningprocedure niet ter beoordeling.
10. Ten aanzien van het gestelde bij onderdeel 'verkeer en vervoer' (onderdeel 3.14) van de overwegingen
van de milieuvergunning wordt opgemerkt dat hieromtrent wel degelijk voorschriften opgenomen hadden
moeten worden gelet op het aantal vrachtwagens (totaal 1013 per dag op basis van het akoestisch onderzoek
(bijlage I)) dat het bedrijfsterrein op en afrijdt.
Dit ondanks het feit dat naast aanvoer per as tevens aanvoer per schip plaatsvindt. Gelet op dit aantal
hadden eveneens, in het kader van indirecte hinder, voorschriften opgenomen moeten worden.
ad 10. Bij het bestemmingsverkeer van de inrichting van Theo Pouw is geen sprake van indirecte hinder.
Dit omdat in de verre omtrek van de aanvoerroute geen woningen aanwezig zijn. In de nabijheid van de
aanvoerroute van de inrichting van Theo Pouw zijn geen woningen aanwezig. Bij het passeren van een eerste
woning over een traject van circa 2 kilometer zijn de vrachtwagens reeds opgenomen in het heersend
verkeersbeeld en is geen sprake van indirecte hinder. Om die reden kunnen wij geen (middel)voorschriften
stellen. De schepen varen niet langs woningen dus hier is ook geen sprake van indirecte hinder.
Bedenkingen Schipper Recycling B.V.
E.1
Schipper Recycling B.V. heeft bedenkingen tegen de opslag van zeer grote hoeveelheden minerale
afvalstoffen, met name de opslag van TAG.
Onze reactie:
Soortgelijke bedenkingen hebben we ontvangen van Sita Remediation en ATM. Wij volstaan dan ook met
het verwijzen naar onze reactie bij ad. A.1.
E.2
Schipper Recycling is verder van mening dat er een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen omdat in de
aanvraag is aangegeven dat het voornemen is om een thermische reinigingsinstallatie te bouwen. De opslag
van TAG is onderdeel van de thermische reinigingsinstallatie en valt daardoor onder de m.e.r./plicht.
Onze reactie:
Geen van de nu aangevraagde en vergunde activiteiten is op grond van het Besluit milieu-effectrapportage
m.e.r.-plichtige ("C-lijst") of zelfs m.e.r.-beoordelingsplichtig ("D-lijst").
In hoofdstuk 11 van de aanvraag worden de mogelijke toekomstige ontwikkelingen aangegeven, waarbij ook
de optie van een thermische verwerker van minerale afvalstoffen (zoals TAG) worden genoemd. Voor het
oprichten van een dergelijke thermische reiniginginstallatie moet zondermeer een m.e.r.-procedure worden
doorlopen. Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt tussen de mogelijkheid om elders het TAG te laten
bewerken of om binnen de inrichting een thermische reiniger op te richten (waarvoor dan eerst een m.e.r.rapportage moet worden opgesteld).
E.3
Schipper heeft bedenkingen tegen de vestiging van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. in de
Eemshaven omdat hierdoor bouw- en afvalstoffen over een grote afstand moet worden getransporteerd
waardoor een enorme milieubelasting ontstaat. Gezien de omvang, aard en consequenties van de
voorgenomen activiteiten moet een milieueffectenrapportage worden opgesteld.
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Onze reactie:
Onder ad. E.2. hebben wij aangegeven dat er geen sprake is van een voorgenomen activiteit waarvoor een
m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Hoewel verder niet relevant, merken wij nog op dat een eventuele
milieueffectenrapportage uitsluitend betrekking heeft op de voorgenomen activiteiten binnen de inrichting
(inrichting-m.e.r.) en niet over een eventuele locatie keuze (locatie-m.e.r.).
Ten aanzien van de verkeersaantrekkende wordt opgemekt dat het overgrote deel per schip wordt
aangevoerd. Ten slotte merken wij op dat met een wijziging van de Wm, spreiding geen toetsingskader meer
is voor het doelmatig beheer van afvalstoffen, maar dat in Noord-Nederland nog geen verwerkingscapaciteit
is..
Tot zover de behandeling van de bedenkingen.
4.2

Behandeling adviezen

Tijdens de ter inzage leggen van het ontwerp van dit besluit heeft alleen Rijkswaterstaat Noord-Nederland
advies uitgebracht. In de brief van RWS, die wij op 29 april 2005 hebben ontvangen, wordt aangegeven dat
er geen aanleiding is om inhoudelijk advies uit te brengen in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.
4.3

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende
bij de vergunning:
• toevoegen van voorschriften voor het scheiden en gescheiden houden van afvalstoffen (zie de
voorschriften van paragraaf 2.5);
• toevoegen voorschriften ten aanzien van de sorteerinrichting (zie voorschriften van paragraaf 3.8);
• wijzigen tarieven financiële zekerheid (zie voorschrift 2.6.1);
• toevoegen voorschrift met controle/evaluatie geluidsmetingmeting (zie voorschriften paragraaf 4.2);
5.

CONCLUSIE

5.1

Algemeen

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
5.2

Besluit

5.2.1 Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij:
Aan Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. de gevraagde vergunning, ex. artikel 8.1,lid 1 sub a en c Wm
voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag en het be- en verwerken
van primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen te verlenen, in overeenstemming met de aanvraag en
de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
Ingevolge artikel 8.16, onder c, van de Wet milieubeheer besluiten wij dat de voorschriften 4.6.2, 4.6.3 en
5.1.1 van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
5.2.2 Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaren.
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5.2.3 Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
Tabblad 2, Algemene toelichting op aanvraag om vergunning;
Tabblad 3, Aanvraagformulier vergunning Wet milieubeheer;
Tabblad 5, bijlage 5, inrichtingstekening;
Tabblad 5, bijlage 12, Beschrijving acceptatie- en verwerkingsbeleid / administratieve organisatie en
interne controle;
Tabblad 5, bijlage 14, Beregening/stationaire stofbestrijdingsinstallatie.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.2.4 Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen vijf jaren nadat de vergunning onherroepelijk is
geworden, is voltooid en in werking gebracht.
5.2.5

Ondertekening en verzending

Groningen,

Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter
, secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
- Theo Pouw Secundaire Bouwmaterialen B.V.,
- Waterschap Noorderzijlvest,
- VROM-inspectie regio Noord,
- burgemeester en wethouders van Eemsmond,
- burgemeester en wethouders van Delfzijl
- Havenschap Delfzijl/Eemshaven
- de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie,
- Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland;
- Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
- ECD-milieumanagement,
-

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM)
SITA Remediation
SITA Nederland
Adromi Groep
Schipper Recycling BV
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Postbus 40329,
Postbus 18,
Postbus 30020,
Postbus 11,
Postbus 20.000,
Postbus 20.004,
Postbus 30119,
Postbus 2301,
Postbus 241,
Merbau 120,

3504 AV Utrecht;
9700 AA Groningen;
9700 RM Groningen;
9980 AA Uithuizen;
9930 PA Delfzijl;
9930 PA Delfzijl
2500 GC Den Haag;
8901 JH Leeuwarden
3440 AE Woerden.
3315 RS Dordrecht.

Postbus 30
Postbus 1330
Postbus 7009
Reeweg 146
Postbsu 123

4780 AA Moerdijk
3600 BH Maarssen
6801 HA Arnhem
3343AP H.I. Ambacht
9670 AC Winschoten
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1
1.1

ALGEMEEN
Algemeen

1.1.1
Voor zover in de voorschriften van deze vergunning wordt verwezen naar normbladen, verordeningen of
richtlijnen en daarbij niet anders is aangegeven, worden bedoeld de vigerende normbladen, verordeningen en
richtlijnen, alsmede de wijzigingen, aanvullingen en/of vervangingen daarvan.
1.1.2
In de inrichting moet tijdens de openstelling ten minste één persoon aanwezig zijn die is geïnstrueerd
omtrent en verantwoordelijk is voor de naleving van de aan de inrichting opgelegde voorschriften behorende
bij deze vergunning.
1.1.3
Op een centrale plaats binnen de inrichting moet een functionerende telefoon aanwezig zijn met op een
duidelijk zichtbare plaats een geactualiseerde lijst met telefoonnummers en diensten die bij brand of
gevaarlijke situaties moeten worden gealarmeerd. Tevens dient er een lijst met personen en bijbehorende
telefoonnummers beschikbaar te zijn, die bij calamiteiten buiten de bedrijfstijden bereikbaar zijn.
Deze lijst met telefoonnummers moet aan ons College worden overlegd.
1.1.4
Er moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en storingen van installaties of installatieonderdelen binnen de inrichting wordt
geregistreerd.
1.1.5
Alle analyseresultaten onderzoeks-, inspecties-, metingen, controle, keurings- en inspectierapporten die op
grond van deze vergunning zijn vereist moeten, tenzij in de voorschriften anders is vermeld, in de
administratie van de inrichting worden bewaard voor een periode van tenminste 5 jaren en op verzoek aan
daartoe bevoegde gezagen ter inzage worden gegeven.
1.1.6
Voorzover voorschriften van toepassing zijn op een stationaire installatie, zijn deze onverkort van toepassing
op een mobiele installatie.
1.2

Terreinen en wegen

1.2.1
Ten behoeve van hulpverlening bij brand en de bestrijding van brand, calamiteiten of bijzondere
omstandigheden moeten het bedrijfsterrein, de wegen en eventuele aansluitpunten van blussystemen zodanig
zijn ingericht, en de toegankelijkheid moet zodanig worden bewaakt, dat elk (bedrijfs)onderdeel te allen tijde
bereikbaar is.
1.2.2
De rijsnelheid van motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan 15 km/h. Deze snelheidsbeperking moet bij de
toegang tot de inrichting worden aangegeven met borden, zoals deze in het wegverkeer gebruikelijk zijn.
Onder deze verkeersborden moet de tekst zijn vermeld: "geldt voor het gehele terrein".
1.2.3
De voorschriften van deze vergunning zijn ook van toepassing op het laden en lossen van goederen.
Voertuigen maken, gedurende de tijd dat ze in de inrichting zijn, deel uit van de inrichting.
Vaartuigen maken, gedurende de tijd dat ze verbonden zijn aan de inrichting en voor zover zij laad- of
losactiviteiten uitvoeren ten behoeve van de bedrijfsvoering van de inrichting, deel uit van de inrichting.
1.2.4
Rondom het terrein van de inrichting moet -behoudens noodzakelijke toegang en nabij de losstoep- een
dusdanige afrastering aanwezig zijn, dat onbevoegden geen toegang tot het bedrijfsterrein kunnen verkrijgen.
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1.2.5
De geopende toegangen moeten onder toezicht staan van een daartoe door de bedrijfsleiding aangewezen
persoon. Indien deze persoon niet aanwezig is dient de inrichting gesloten te zijn.
1.2.6
Nabij de ingang van de inrichting dient een bord te zijn aangebracht, waarop duidelijk leesbaar ten minste
het volgende is vermeld:
a
naam van de inrichting;
b
telefoonnummer van de inrichting;
c
openingstijden;
d
maximale snelheid waarmee gereden mag worden, conform voorschrift 1.2.2;
e
telefoonnummer(s) in geval van brand en calamiteiten.
1.2.7
De verlichting van het bedrijfsterrein moet zodanig zijn dat een behoorlijke oriëntatie mogelijk is.
1.2.8
Procesinstallaties, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen, die op, nabij of onder die plaatsen zijn
gelegen waar gemotoriseerd transport kan plaatsvinden, moeten zijn beschermd door geleiderails,
overbruggingen of een gelijkwaardige constructie.
1.3

Gedragsvoorschriften en instructies

1.3.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en moet in goede staat van onderhoud verkeren.
Indien met olie, of enig andere vloeibare milieuschadelijke stof, is gemorst moet dit onmiddellijk worden
opgenomen met absorptiemateriaal, of indien nodig anderszins worden opgeruimd.
1.3.2
De vergunninghoud(st)er moet alle binnen de inrichting werkzame personen schriftelijk instrueren omtrent
de voorschriften van deze vergunning, de algemene veiligheidsvoorschriften, het praktisch gebruik van
kleine blusmiddelen en de voorschriften in geval van brand, voor zover een en ander op hun werkzaamheden
van toepassing is. De schriftelijke instructie dient actueel te worden gehouden, onder meer naar aanleiding
van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu, het verloop van personeel, nieuwe inzichten en gewijzigde
wet- en regelgeving.
1.3.3
Personen die betrokken zijn bij de opslag, het verladen of de verwerking van binnen de inrichting aanwezige
(gevaarlijke) stoffen, dienen zodanig te zijn geïnstrueerd dat zij op de hoogte zijn van:
a
de milieubelasting welke deze stoffen buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
b
de werkwijze die in acht genomen moet worden teneinde gevaar, schade of hinder in de omgeving
te voorkomen;
c
de maatregelen die bij ongewone voorvallen genomen dienen te worden teneinde gevaar, schade of
hinder in de omgeving te beperken.
1.3.4
De binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen mogen niet (onbedoeld) buiten de inrichting geraken.
Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen en andere stoffen en materialen, moeten zo spoedig mogelijk weer
binnen de inrichting worden gebracht.
1.3.5
De vergunninghoudster is verplicht klachten inzake geluid-, geur- en stofhinder te registeren.
Bij elke klacht dient nagegaan te worden of de klacht gerelateerd is / kan zijn aan op dat moment binnen de
inrichting op- of overgeslagen en/of be-/verwerkte afvalstoffen. Is dit het geval, dan dienen er in overleg met
ons College doeltreffende maatregelen aan de bron en/of in de overdrachtssfeer getroffen te worden, teneinde
de geconstateerde hinder te elimineren, te beperken dan wel te voorkomen.
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2
2.1

ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN
Algemeen

2.1.1
De acceptatie en administratie van afvalstoffen dient plaats te vinden conform bijlage 12 van de
vergunningaanvraag: Acceptatie- en verwerkingsbeleid, administratieve organisatie en interne controle
(AV/AO-IC). Bij uitbreiding en/of aanpassing van het plan, dient dit voorafgaand aan de invoering hiervan
ter goedkeuring te worden voorgelegd aan ons College. De vergunninghoudster moet conform het
uitgebreide dan wel aangepaste acceptatie- en administratieplan werken nadat het door ons College is
goedgekeurd.
2.2

Weging, controle en registratie van afvalstoffen

2.2.1
Van alle aangevoerde afvalstoffen dient zowel een visuele als een administratieve controle plaats te vinden.
Alle per schip aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen dienen door middel van scheepsmeting te worden
vastgesteld. Alle per as aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen dienen te worden gewogen.
Hiertoe dient binnen de inrichting tenminste één weegbrug aanwezig te zijn.
2.2.2
De binnen de inrichting aanwezige weegbrug(gen), dienen te zijn geijkt en te worden onderhouden,
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut.
Een rapport van de meest recente ijking dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.
2.2.3
Bij de hoofdtoegang van de inrichting moet een registratiepost zijn ingericht ten behoeve van de registratie
van de aangevoerde en afgevoerde (afval)stoffen. Tijdens de openingstijden en tijdens de aan- en afvoer van
incidentele vrachten buiten de openingstijden, dient de registratiepost continu bemenst te zijn.
Aangevoerde en afgevoerde (afval)stoffen die via de losstoep worden gelost en geladen, dienen eveneens te
worden geregistreerd.
2.2.4
Voor het accepteren van de ter be- en verwerking aangeboden afvalstoffen en het uitvoeren van de daarmee
samenhangende acceptatieprocedures, dient voor deze werkzaamheden gekwalificeerd en geïnstrueerd
personeel aanwezig te zijn bij de registratiepost en op de terreingedeelten waar de feitelijke acceptatie
(i.c. eigendomsoverdracht) bij de verschillende installaties plaatsvindt.
2.2.5
De visuele controle dient in ieder geval te bestaan uit een (be)schouwing van de aangevoerde partij
afvalstoffen door een vakbekwaam medewerker.
2.2.6
Bij de administratieve controle dient nagegaan te worden of de afvalstoffen die aangeboden worden
overeenkomen met de in het kader van de vooracceptatie verstrekte gegevens, alsmede met de
begeleidingsbrief.
2.2.7
Indien niet toegestane afvalstoffen incidenteel in een geaccepteerde vracht onverwacht toch worden
aangetroffen en dus onvrijwillig zijn verkregen, moeten deze uit de vracht worden verwijderd en naar soort
in een daartoe geschikt opslagmedium gescheiden worden opgeslagen en naar een daartoe vergunde be- of
verwerkingsinrichting worden afgevoerd.
2.3

Te accepteren afvalstoffen

2.3.1
Binnen de inrichting mogen met inachtneming van de overige voorschriften in deze vergunning de
navolgende afvalstromen worden geaccepteerd:
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(On)gesorteerd bouw- en sloopafval
Verontreinigde grond
Baggerspecie en baggerslib
Slib van fysisch-chemische behandeling
Slib dat niet valt onder 19.02.05
Straalgrit
Ballastgrind
Dakgrind
Zeefzand
Veegzand
Riool-, Kolken- en Gemalenzand
Mengvrachten van grond met puin
Puin
Asfalt, asfaltpuin
Teerhoudend asfalt
Hout
Gips
TAG
Dakleer
2.4

Euralcode:
17.09.03/04
17.05.03/04
17.05.05/06
19.02.05
19.02.06
12.01.16
17.05.07/08
17.05.03/04
19.12.09
20.03.03
20.03.06
20.02.02
10.13.14/99; 17.01.01/02/03/06/07;
19.12.09/12
17.03.02
17.03.01
17.02.01; 19.12.06/07; 20.01.37/38
17.08.01/02
17.03.01/02/03
17.03.01/02/03

Proefnemingen

2.4.1
Het is vergunninghoudster toegestaan om proeven te nemen, met andere dan in voorschrift 2.3.1 toegestane
afvalstoffen, ten behoeve van een voorgenomen aanpassing van de verwerkingsinstallaties of verandering
van de be-/verwerkingswijze van de afvalstoffen.
2.4.2
Voorafgaand aan een proefneming dient schriftelijk toestemming te zijn verkregen van ons College.
Dit gemotiveerde verzoek dient vier weken voorafgaand aan de beoogde proefneming te worden ingediend
bij ons College.
2.4.3
Een gemotiveerd verzoek, zoals bedoeld in voorschrift 2.4.2, moet in ieder geval aandacht besteden aan de
volgende punten:
a
het beoogde doel van de proef;
b
een technische beschrijving van de installatie en van de proef zelf;
c
de veranderingen in en beheersing van de bedrijfsvoering;
d
de te verwachten milieubelasting (emissies) en de eventuele veiligheidsrisico's;
e
de periode waarin de proef gaat plaatsvinden (start- en einddatum);
f
de aard, hoeveelheid, herkomst en samenstelling van (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede de producten
en de reststromen/-fracties;
g
de registratie van de procesvoering en de controle van de emissie;
h
de wijze van rapportage van de resultaten.
2.4.4
Ons College kan een proefneming weigeren en kan naar aanleiding van het verzoek om proefneming nadere
eisen stellen aan de onderzoeksbeschrijving. Deze nadere eisen kunnen betrekking hebben op alle in
voorschrift 2.4.3 genoemde aandachtspunten. Daarnaast kunnen aan de schriftelijke toestemming
voorwaarden worden verbonden waaraan de uitvoering van de proef moet voldoen.
2.4.5
Een ambtenaar, vanwege ons College belast met het toezicht op de naleving van deze
beschikking, dient vooraf in de gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bij een proefneming.
Hiertoe dient de datum van de uitvoering van de proefneming tenminste vijf werkdagen van te voren kenbaar
te worden gemaakt.
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2.4.6
Van partijen, die na aanvoer binnen de inrichting c.q. tijdens de eindacceptatie-fase (alsnog) worden
geweigerd, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan de Afdeling Milieutoezicht.
2.5

Mengen en gescheiden houden afvalstoffen

2.5.1
Het mengen van afvalstoffen mag er niet toe leiden dat één van de te mengen afvalstoffen laagwaardiger
wordt verwerkt dan de minimumstandaard voor die afvalstroom.
2.5.2
Mengen mag niet leiden tot risico's voor mens en milieu, zowel niet bij het mengen zelf dan wel bij het
daarop volgende be-/verwerkingsproces;
Afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit mogen niet met
elkaar worden gemengd om alsnog aan het besluit te voldoen.
2.5.3
Het is toegestaan om afvalstoffen die aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoen te mengen met
afvalstoffen die daar niet aan voldoen, als dat noodzakelijk is voor de fysische en/of bouwtechnische
eigenschappen van die bouwstof. Het moet dan wel gaan om het bijmengen van functionele hoeveelheden.
2.5.4
Indien koude immobilisatie de meest geëigende methode blijkt voor het verwerken van een afvalstroom is
het mengen van deze afvalstroom met daarvoor benodigde grond- en hulpstoffen toegestaan.
2.5.5
Het mengen van afvalstoffen mag niet leiden tot belasting van het milieu door diffuse verspreiding van
milieugevaarlijke stoffen.
2.6

Financiële zekerheid

2.6.1
De vergunninghouder dient financiële zekerheid te stellen voor de in dit voorschiften genoemde afvalstoffen.
Deze zekerheid dient te worden gesteld conform het gestelde in het Besluit financiële zekerheid
milieubeheer. De te stellen financiële zekerheid bedraagt minimaal:
a
€ 36 per ton teerhoudend asfalt(granulaat);
b
€ 30 per ton slib en drijfvuil;
c
€ 30 per ton verontreinigde grond en zeefzand.
2.6.2
In afwijking van het gestelde in het vorenvermelde voorschrift, behoeft er geen financiële zekerheid te
worden gesteld voor de opslag van maximaal 850.000 ton teerhoudend asfalt(granulaat), 300.000 ton
verontreinigende slib en drijfvuil en/of 500.000 ton verontreinigde grond en zeefzand, indien er sprake is van
een (geconsolideerde) solvabiliteit van meer dan 30% voor Theo Pouw Beheer B.V. en er sprake is van
verklaring conform art. 403 Boek 2 BW inzake Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.
2.6.3
De zekerheid wordt in stand gehouden tot het moment waarop degene die de inrichting drijft, na beëindiging
van de activiteiten waarvoor de financiële zekerheid is gesteld, dan wel na het beëindigen van alle
activiteiten in de inrichting, op een naar het oordeel van ons College toereikende wijze de afvalstoffen nuttig
heeft toegepast of verwijderd.
2.6.4
Indien de activiteiten binnen de inrichting zijn beëindigd en de (afval)stoffen zijn verwijderd, wordt dit door
de vergunninghouder uiterlijk vier weken na het staken van de bedrijfsactiviteiten schriftelijk gemeld aan ons
College.
2.6.5
Uiterlijk één maand voordat de verplichting tot het stellen van financiële zekerheid wordt verlangd, moet aan
het bevoegd gezag een schriftelijk bewijsstuk worden overgelegd, waaruit blijkt dat aan voorschrift 2.6.1 met
betrekking tot het stellen van financiële zekerheid wordt voldaan.
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2.6.6
Iedere wijziging van een aspect genoemd in voorschrift 2.6.2 die consequenties heeft voor de financiële
zekerheid als genoemd in voorschrift 2.6.1, dient uiterlijk vier weken vóór deze wijziging schriftelijk gemeld
te worden aan ons College. Indien de vergunninghouder de inrichting overdraagt aan een ander, moet ten
minste vier weken voor overdracht van de inrichting, schriftelijk melding worden gedaan aan ons College.
2.6.7
Elk jaar moet uiterlijk voor 1 mei, een (geconsolideerde) jaarrekening van Theo Pouw Beheer B.V. en Theo
Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V., inclusief accountverklaring, worden overlegd aan ons College.

3

SPECIFIEKE BEDRIJFSONDERDELEN EN -ACTIVITEITEN

3.1

Was- en grondreinigingsinstallatie

3.1.1
In de was- en grondreinigingsinstallatie mag jaarlijks maximaal 750 kton/jaar van de in de bijlage 12 van de
aanvraag onder 2.2. genoemde afvalstoffen voor “opslag en/of natte reiniging”), met de in § 2.3.3.3
genoemde samenstelling worden verwerkt.
3.1.2
De uitkeuring van gereinigd zand dient geschieden conform BRL 9309 dan wel op basis van de van
toepassing zijnde protocollen van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming.
Registraties
3.1.3
Voor de was- en grondreinigingsinstallatie dient een logboek te worden bijgehouden.
Het logboek dient dagelijks te worden bijgehouden.
3.1.4
De volgende gegevens met betrekking tot storingen, calamiteiten en onderhoud van de was- en
grondreinigingsinstallatie moeten worden geregistreerd:
a
datum;
b
technische oorzaken en gevolgen;
c
getroffen maatregelen ter voorkoming van nieuwe storingen;
d
duur;
e
de tijdelijke emissies met betrekking tot geluid, geur en stof;
f
de gevolgen voor de in reiniging zijnde afvalstoffen.
Hulpstoffen
3.1.5
De opslag van zoutzuur en waterstofperoxyde, ten behoeve van de was- en grondreinigingsinstallatie, dient
te voldoen aan het gestelde in de CPR 15-1.
3.1.6
De opslag van polyelectroliet dient inpandig te geschieden en wel in afgesloten emballage (airbags). De
bodembeschermende voorzieningen dienen in overeenstemming te zijn met de NRB en te voldoen aan de
eind-emissiescore 1.
3.2

Puinbreekinstallatie

3.2.1
De in deze paragraaf genoemde voorschriften zijn eveneens van toepassing op een mobiele
puinbreekinstallatie.
3.2.2
In de puinbreekinstallatie mag jaarlijks in totaal maximaal 2 Mton/jaar van de hieronder genoemde
steenachtige (afval)stoffen worden bewerkt:
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steenachtige fractie uit bouw- en sloopafval;
afgekeurde partijen beton- of steenwaren;
ballastgrind;
dakgrind (categorie 1 Bsb of schoon);
al dan niet teerhoudend asfalt;
primaire steenachtige bouwstoffen.

3.2.3
Andersoortige (afval)stoffen mogen pas in de puinbreekinstallatie worden bewerkt, nadat toestemming van
ons College is verkregen.
Productiecontrole
3.2.4
De productiecontrole van de geproduceerde granulaten dient plaats te vinden conform het gecertificeerde
kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL2506. Indien dit niet het geval is (bijvoorbeeld bij bewerking van
separate partijen), dienen de uitgaande partijen granulaat –ingeval van afvoer voor nuttige toepassing elderste zijn voorzien van een (ander) bewijsmiddel als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit.
3.2.5
Indien de bewerking in de puinbreekinstallatie niet resulteert in een categorie 1 of 2 bouwstof als bedoeld in
het Bouwstoffenbesluit, dient deze partij te worden gereinigd in de (eigen) was- en
grondreinigingsinstallatie.
3.2.6
De kwaliteitsgegevens van de binnen de inrichting geproduceerde granulaten dienen gedurende tenminste 5
jaar te worden bewaard en op verzoek aan bevoegde toezichthouders ter inzage te worden gegeven.
3.3

Shredderen van hout en dakleer

Acceptatie
3.3.1
Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden gescheiden worden
(aangeboden) en opgeslagen in de categorieën A, B en C hout.
3.3.2
De houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin,
grond, dakbedekking, papier.
3.3.3
Dakleer, al dan niet geshredderd, mag niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals zand, puin, grond,
grind.
Afzet/kwaliteit
3.3.4
Vergunninghouder is verplicht de aangeboden houtfracties gescheiden te bewerken tot vershredderd hout A,
vershredderd hout B, vershredderd hout C en een restfractie.
De restfractie dient te worden gescheiden in een (non)ferro-fractie, een brandbare en een niet-brandbare
fractie.
Bedrijfsvoering/be- en verwerking
3.3.5
Het stofgehalte van de geëmitteerde lucht binnen een straal van 10 m. rondom de houtshredder mag niet
hoger zijn dan 10 mg/m3.
3.3.6
Het geshredderde hout dient in de dezelfde bedrijfsgang met behulp van een zeefinstallatie te worden
ontdaan van houtmot.
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3.3.7
Indien om technische redenen aan voorschrift 3.3.6 niet kan worden voldaan, dient alsnog binnen 24 uren
hieraan uitvoering te worden gegeven, of anders dient deze partij binnen 24 uren te worden afgevoerd.
3.3.8
Houtmot dient afzonderlijk te worden opgeslagen op een zodanige wijze dat broei is uitgesloten.
3.3.9
Met behulp van temperatuurmetingen, temperatuurregistratie en noodzakelijke maatregelen moet brand ten
gevolge van broei worden voorkomen. De temperatuurmeting dient 1 maal per week te worden uitgevoerd en
geregistreerd.
Opslag
3.3.10
De opslag van geshredderd hout mag een maximale dwarsdoorsnede hebben van 10 m. breed bij een hoogte
van 5 m. Tussen deze hopen geshredderd hout dient een vrije brandgang ter breedte van 5 m. aanwezig te
zijn.
3.3.11
De houtfractie C moet worden opgeslagen op een bodembeschermende voorziening conform de NRB eindemissiescore 1 of onder een overkapping.
3.3.12
Opslag van zowel de onbewerkte houtfracties als van de houtsnippers moet zodanig plaatsvinden dat geen
verwaaiing kan plaatsvinden, indien noodzakelijk moet het hout ter voorkoming van verwaaiing worden
afgedekt of met water worden natgehouden.
3.3.13
De opslag van de verschillende houtfracties moet zodanig plaatsvinden dat de kwaliteit van deze houtfractie
niet achteruit gaat als gevolg van de wijze en duur van de opslag. Hiertoe dient de maximale opslagcapaciteit
beperkt te blijven voor een periode van maximaal 12 maanden.
3.3.14
Het tijdstip van aanvoer, de aard en vorm, de kwaliteit, de opslagplaats (bijvoorbeeld vakaanduiding) en
andere relevante gegevens en kenmerken dienen dagelijks overzichtelijk in een logboek te worden
bijgehouden.
3.3.15
Op de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de
geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen.
3.4

Op- en overslag afval- en grondstoffen

3.4.1
De opslagduur van een partij afvalstoffen op de inrichting mag maximaal 1 jaar bedragen.
3.4.2
Indien afvalstoffen na bewerking voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt voor de in voorschrift
3.4.1 genoemde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van maximaal drie
jaren.
3.4.3
In afwijking van voorschrift 3.4.1 is het toegestaan om teerhoudend en niet teerhoudend ongebroken
asfaltpuin en/of asfaltgranulaat op te slaan voor een termijn van maximaal drie jaren.
3.4.4
De opslaghoogte van alle op de inrichting aanwezige goederen, afvalstoffen, bouwstoffen en materialen mag,
met uitzondering van de houtopslag, maximaal reiken tot een hoogte zoals vermeld in paragraaf 3.1.3. van
tab 2, van de aanvraag. Voor de opslaghoogte van de houtopslag geldt een hoogte van maaiveld + 5 meter.

- 40 -

3.4.5
Teerhoudend asfalt(-granulaat) en het niet-teerhoudend asfalt(-granulaat) dienen gescheiden van elkaar te
worden opgeslagen en bewerkt. Hiertoe dienen de aangeboden partijen asfalt(-granulaat) gescheiden te
worden opgeslagen totdat vastgesteld is dat de betreffende partij teerhoudend of niet-teerhoudend is.
3.4.6
Afvalstoffen mogen gezamenlijk in een depot worden opgeslagen indien vaststaat dat een gezamenlijke been/of verwerking ingevolge de voorschriften uit paragraaf 3.1 en/of 3.2 toegestaan is. Andere afvalstromen
dienen separaat te worden opgeslagen.
3.4.7
Indien ten behoeve van het antwoord op de vraag of na acceptatie gezamenlijke be- en verwerking mag
plaatsvinden nog aanvullend onderzoek (monstername en analyse) noodzakelijk is, dienen de geaccepteerde
partijen, in afwachting van de resultaten hiervan, separaat opgeslagen te worden.
3.4.8
Categorie 1 bouwstoffen moeten separaat van categorie 2 bouwstoffen worden opgeslagen. Bouwstoffen
zijnde grond en bouwstoffen niet-zijnde grond moeten eveneens separaat worden opgeslagen.
3.4.9
De separate opslag zoals aangegeven in de voorschriften 3.4.5 tot en met 3.4.8, dient te geschieden middels
keerwanden of middels een onderlinge afstand tussen twee partijen van minimaal 2 meter.
3.4.10
Met betrekking tot de opslag moet op elk moment zowel administratief als fysiek duidelijk zijn welke
afvalstof en welke secundaire bouwstof in welk opslagvak ligt opgeslagen en wat de hoeveelheden daarvan
zijn.
3.5

Grond(stoffen)bank

3.5.1
In de grond(stoffen)bank mogen de onderstaande typen grond worden opgeslagen:
- schone grond;
- primaire bouw- en grondstoffen;
- grond categorie 1 zijnde grond en niet-zijnde grond (Bsb);
- grond categorie 2 zijnde grond en niet-zijnde grond (Bsb);
- thermisch reinigbare grond, in afwachting van afvoer naar een geschikte verwerker;
- verontreinigde niet-reinigbare grond, in afwachting van afvoer naar een hiertoe vergunde stortplaats,
voor immobilisatie of voor verwerking elders.
3.5.2
De grond mag zowel afkomstig zijn van buiten de inrichting (bodemsanering dan wel grondverzet) als van
de eigen was- en grondreinigingsinstallatie. Binnen de grond(stoffen)bank mag tevens stalling plaatsvinden
van materieel ten behoeve van het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.
3.5.3
De grond(stoffen)bank, bestaande uit een of meer opslagvakken omgeven door keerwanden, dient fysiek
herkenbaar te zijn als apart onderdeel van de inrichting. De situering van het terreingedeelte dat gebruikt
wordt voor de grond(stoffen)bank, dient door middel van borden met daarop “Grond(stoffen)bank” te
worden aangegeven.
3.5.4
Bij de verschillende opslagvakken moet door middel van borden worden aangegeven welke grondkwaliteit in
het betreffende vak ligt opgeslagen.
3.5.5
Partijen van verschillende categorieën (zoals bedoeld in voorschrift 3.5.1) dienen fysiek van elkaar te worden
gescheiden middels keerwanden of middels een onderlinge afstand tussen twee partijen van minimaal 2
meter.
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3.5.6
In de grond(stoffen)bank mogen uitsluitend de onder 3.5.1 vermelde stoffen worden geaccepteerd voor zover
zij bij acceptatie voorzien zijn van kwaliteitsgegevens betreffende samenstelling en/of uitloging.
Voor zover het gereinigde grond betreft van de eigen was- en grondreinigingsinstallatie dienen de gegevens
van de uitkeuring te worden geregistreerd volgens voorschrift 3.5.8. De in- en uitkeuring van de stoffen voor
de grond(stoffen)bank dient plaats te vinden conform bijlage 12 van de vergunningaanvraag.
3.5.7
Binnen de inrichting dient een specifieke registratie aanwezig te zijn ten behoeve van de grond(stoffen)bank.
In deze registratie dienen de bij acceptatie van ontdoeners ontvangen kwaliteitsgegevens, dan wel
kwaliteitsgegevens van de uitkeuring van de eigen was- en grondreinigingsinstallatie te worden bewaard. In
de registratie moeten voorts minimaal de volgende gegevens staan opgenomen:
a.
datum van ontvangst en van afvoer;
b.
hoeveelheid (tonnage) van geaccepteerde partijen dan wel partijen afkomstig van de eigen reiniging;
c.
welke partijen bijeengevoegd zijn;
d.
wijze van herbepaling van kwaliteit op samenstelling en uitloging, na bijeenvoeging van partijen.
3.5.8
De registratie dient wekelijks administratief te worden geactualiseerd, waarbij tevens een feitelijke controle
plaatsvindt van de feitelijke opslag in de grond(stoffen)bank.
3.6

Betonmortelcentale en mobiele menger

3.6.1
De productie van betonmortel in de betonmortelcentrale dient plaats te vinden conform de BRL 1801.
3.6.2
De stijfheid en de sterkte van een cementsilo moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg
van respectievelijk overdruk door overvulling of onderdruk door afzuiging te voorkomen. De dichtheid van
een cementsilo moet onder alle bedrijfsomstandigheden zijn verzekerd.
3.6.3
Het uitwendige van een cementsilo, inclusief de leidingen, moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.
De ondersteunende constructie van een cementsilo moet uit onbrandbaar materiaal bestaan.
3.6.4
Een cementsilo mag maximaal voor 95% zijn gevuld. Op een cementsilo moet een zodanige
niveausignalering zijn aangebracht, dat bij een vullingsgraad boven deze 95% een signaal wordt afgegeven.
Dit signaal moet duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn voor de bedieningsman, welke is belast met het lossen
van cement. Bij een alarmering moet het laden onmiddellijk worden gestaakt.
3.6.5
In de betoncentrale mogen primaire en/of secundaire bouwstoffen worden gemengd met cement en water:
Indien vergunninghoudster in plaats van cement een ander bindmiddel wil toevoegen in
asfaltgranulaatcement (AGRAC), is dit mogelijk nadat daartoe de schriftelijke goedkeuring van ons
College is verkregen. Het alternatieve bindmiddel dient minimaal gelijkwaardig te zijn voor wat betreft de
reductie van de uitloging van verontreinigingen uit AGRAC met cement.
3.6.6
Met behulp van de betoncentrale mogen uitsluitend bouwstoffen worden gemengd die aantoonbaar behoren
tot dezelfde categorie als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit.
3.6.7
Bij de mobiele menger dient een logboek aanwezig te zijn dat dagelijks wordt bijgehouden. Het logboek
dient ter inzage te zijn voor toezichthoudende ambtenaren. In dit specifieke logboek dienen in ieder geval de
volgende gegevens te worden opgenomen:
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a
b
c
3.7

datum productie;
de gemengde bouwstoffen en hulpstoffen, met opgave van bijbehorende hoeveelheden;
gegevens met betrekking tot de fysische kwaliteit (vormgegeven of niet-vormgegeven) en
chemische kwaliteit (samenstelling en uitloging) van het gemengde materiaal.
Slibmineralisatie / cultivering van slib

3.7.1
De slibmineralisatie moet plaatsvinden volgens de methode zoals beschreven in de aanvraag, voor zover niet
anders is bepaald in de voorschriften.
3.7.2
Indien er bij het omzetten van slib, stofhinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten de werkzaamheden
worden gestaakt.
3.7.3
Voor slibkoek ingeval van extractieve reiniging zijn –voor zover deze stromen vrijkomen- meerdere
gescheiden opslagposities (-vakken) beschikbaar, waarbij de volgende scheiding wordt aangebracht:
• reinigbare slibkoek uit grond;
• niet-reinigbare slibkoek uit grond;
• slibkoek uit baggerspecie;
• slibkoek uit andere korrelvormige materialen dan grond/baggerspecie.
Ingeval verschillende soorten restproducten eenzelfde eindbestemming hebben kan -reeds binnen de
inrichting- samenvoeging en gezamenlijke opslag plaatsvinden, mits daarvoor toestemming door het
bevoegd gezag in het kader van de Wm is verleend.
3.8

Sorteerinrichting/hal

3.8.1
In het sorteerproces dienen minimaal de volgende fracties te worden afgescheiden en gescheiden van elkaar
te worden opgeslagen en verwijderd: steenachtig materiaal, hout, sorteerzeefzand, (non-)ferrometalen, lichte
brandbare fractie (afkomstig van de windzifter) en restfracties voorzover die fracties in de integrale
afvalstroom aanwezig zijn.
3.8.2
Het geaccepteerde afval dat voor sorteren in de sorteerinstallatie in aanmerking komt, moet gescheiden
worden gehouden van partijen die voor een andere wijze van verdere verwijdering (zoals bijv. grof
voorsorteren of breken) in aanmerking komen.
3.8.3
Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
De sortering dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de steenachtige fractie in hoofdzaak slechts bestaat uit
betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin, en/of gebroken verhardingsmateriaal. Hiertoe dient de installatie
te zijn voorzien van de benodigde zeven, een magneetband en een windzifter.
3.8.4
Het in het vorige voorschrift gestelde is niet van toepassing, indien de afgescheiden steenachtige fractie
verder wordt bewerkt in een brekerinstallatie die voorzien is van een voorzeefinstallatie, en die tevens is
voorzien van installatieonderdelen om de houtfractie, kunststoffen en ferrometalen tijdens het breekproces af
te scheiden, zodanig dat na het breekproces aan de gebroken steenachtige fractie dezelfde samenstellingseis
als in het vorige voorschrift kan worden gesteld.
3.9

Garage en werkplaats

3.9.1
Schrobputten moeten vloeistofdicht zijn en zijn vervaardigd uit oliebestendig en onbrandbaar materiaal in de
zin van de NEN 6064.
3.9.2
Binnen de garage en de werkplaats mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht.
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3.9.3
Veegvuil, oliën, vetten, modder en regenwater van de vloer van de werkplaats mogen niet naar buiten
worden geveegd of geschrobd.
3.9.4
De garage en de werkplaats moet zijn geventileerd overeenkomstig NEN 3122. De vrijkomende dampen
moeten op een zodanige wijze naar buiten worden afgevoerd dat van de uittredende dampen geen hinder
wordt ondervonden buiten de inrichting.
3.9.5
Er mogen in de garage en de werkplaats niet meer brandbare vloeistoffen (verven, oplosmiddelen,
ontvettingsmiddelen, etc.) aanwezig zijn dan in de aanvraag is aangegeven.
3.9.6
Met olie doortrokken poetsdoeken en/of papier moeten uitsluitend worden bewaard in deugdelijke gesloten
vaten of bussen en moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.
3.9.7
Het elektrisch opladen van accu's alsmede de opslag van oude accu's moet geschieden in een vloeistofdichte
bak welke bestand is tegen de inwerking door het aanwezige elektrolyt. Het opladen van accu's dient te
geschieden op een goed geventileerde plaats.
Werkkuil
3.9.8
Gedurende het verrichten van werkzaamheden aan motorvoertuigen die boven de werkkuil zijn geplaatst,
moeten de dampen doeltreffend uit de werkkuil worden afgezogen door een mechanische afzuiginrichting,
bestaande uit langs beide zijden van de werkkuil nabij de vloer aangebrachte afzuigkanalen, waarin,
gelijkmatig over de lengte van het kanaal verdeeld, afzuigopeningen aanwezig zijn.
Per minuut moet tenminste 1 m3 lucht per m2 kuiloppervlak worden afgezogen. De dampen moeten
bovendaks worden afgevoerd zodanig dat buiten de inrichting geen hinder van de vrijkomende gassen wordt
ondervonden. De ventilatormotor moet buiten de luchtstroom zijn geplaatst, dan wel van een explosieveilige
constructie voorzien zijn.
3.9.9
In een werkkuil waarboven motorvoertuigen of verbrandingsmotoren worden hersteld of behandeld, moeten
de verlichtingsarmaturen zijn uitgevoerd in een slagvaste constructie en met een beschermingsgraad van
tenminste IP44 overeenkomstig NEN10529, of over de gehele lengte van de kuil zijn aangebracht achter
schutglazen van slagvast materiaal met pakking. In een werkkuil mogen zich geen smeltveiligheden
bevinden. Wandcontactdozen, schakelaars of andere elektrische toetstellen moeten zijn uitgevoerd met een
beschermingsgraad van ten minste IP44 overeenkomstig NEN10529.
3.9.10
De verlichtingsarmaturen en schakelaars in de werkkuil, alsmede de in de kuil of daarbuiten aangebrachte
wandcontactdozen, voor zover deze worden gebruikt bij werkzaamheden met verplaatsbare werktuigen of
toestellen in de werkkuil, mogen eerst dan worden ingeschakeld door een automatische werkende
schakelinstallatie als de afzuiginrichting in de werkkuil reeds gedurende ten minste een halve minuut in
werking is.
Opslag oliën in de garage en de werkplaats
3.9.11
De verpakking van oliën moet zodanig zijn dat:
a
niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;
b
het materiaal van de emballage niet door de daarin opgeslagen stoffen kan worden aangetast;
c
de emballage tegen normale behandeling bestand is.
3.9.12
Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen en behandeld als volle.
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3.9.13
De emballage met de daarin opgeslagen olie moet zijn geplaatst in of boven een vloeistofdichte opvangbak
die een inhoud heeft van ten minste de grootste in de opvangbak opgeslagen emballage, vermeerderd met
10% van de inhoud van de overige emballage. De emballage met de daarin opgeslagen afgewerkte oliën
moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak die een inhoud heeft van ten minste 100% van de
opgeslagen vloeistoffen.
3.9.14
Indien emballage lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende
emballage terstond worden overgebracht in niet-lekkende emballage, dan wel moet de lekkende emballage
worden overgebracht in zogenaamde overmaatse emballage.
3.9.15
De aanwezige emballage moet tenminste éénmaal per maand visueel worden gecontroleerd op lekkages en/of
beschadiging.
3.9.16
De in de opvangbak gemorste stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd; de oliën kunnen daarbij
opnieuw voor gebruik geschikt worden gemaakt, dan wel als gevaarlijk afval worden behandeld.
3.9.17
Op andere plaatsen gemorste stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd; hiertoe moeten in of nabij
de opslagruimte voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn; de aard en de hoeveelheid van deze middelen
moet afgestemd zijn op de aard en de hoeveelheid van de opgeslagen stoffen en de aard van de opslag.
Wasplaatsen
3.9.18
Het reinigen van motorvoertuigen met behulp van een hoge drukreiniger/stoomcleaner mag alleen
plaatsvinden op de daarvoor bestemde plaats en moet op een zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel
ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
3.9.19
De vloer waarop het wassen plaatsvindt, moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en van onbrandbaar materiaal
zijn vervaardigd. De vloeistofdichte en onbrandbare vloer dient voorts:
afwaterend te zijn aangelegd naar een of meer schrobputten of afvoergoten, die zijn aangesloten op een goed
functionerende olie/waterafscheider en op de (gescheiden) wasplaatsriolering.
gasdicht te zijn uitgevoerd indien zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief kruipruimte).
Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
3.9.20
Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats worden geveegd of
geschrobd.
3.10

Elektrische installaties

3.10.1
In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende verlichting en voldoende
noodenergievoorziening zijn gewaarborgd. Hiermee moeten in ieder geval de sproei-installaties in werking
kunnen blijven.
3.10.2
De elektrische installaties moeten voldoen aan de NEN 1010, 1014, 3140 en 60204.
3.11

Verwarming

3.11.1
De centrale verwarmingsinstallatie moet voldoen aan de GIVEG keuringseisen.
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3.11.2
De centrale verwarmingsinstallatie moet na elke reparatie en wederafstelling van de installatie aan de hand
van de GIVEG-keuringseisen en NEN 1078, op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een
erkend installateur.
3.11.3
De centrale verwarmingsinstallatie moet regelmatig en vakkundig door een daartoe erkend bedrijf worden
onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder
dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
3.11.4
Een aardgasinstallatie, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de
voorschriften gesteld in NEN 1078.
3.11.5
Ingeval van brand moet de brandstoftoevoer naar de cv-ruimte kunnen worden afgesloten door middel van
een op een goed bereikbare plaats buiten de opstellingsruimte aanwezige afsluiter in de gasleiding, waardoor
ingeval van breuk of lekkage via leidingen gas in de opstellingsruimte zou kunnen stromen.
Nabij de opstellingsruimte moet daartoe in de brandstofleiding een afsluiter zijn aangebracht of een
duidelijke aanwijzing aanwezig zijn waarop is aangegeven waar zich bedoelde afsluiter bevindt. Bij de
afsluiter moet duidelijk het doel ervan zijn aangegeven en op welke wijze de afsluiter is te sluiten.
3.11.6
In de opstellingsruimte mogen geen voorwerpen of stoffen aanwezig zijn, die het brand- en/of
explosiegevaar verhogen.
3.11.7
De vloer van de opstellingsruimte moet zijn vervaardigd van beton of ander onbrandbaar materiaal.
3.11.8
De uit het verbrandingsgasafvoersysteem van de centrale verwarmingsinstallatie ontwijkende
verbrandingsgassen mogen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken. De verbrandingsgassen moeten
hiertoe worden afgevoerd overeenkomstig NEN 1078.
3.12

Luchtdrukvaten

3.12.1
Een luchtdrukvat moet geschikt zijn voor de druk en temperatuur, waaronder het in werking zal worden
gebracht, alsmede voor de stoffen waarmee het in aanraking komt.
3.12.2
Een luchtdrukvat moet voldoen aan het gestelde in het "Besluit drukvaten van eenvoudige vorm" d.d. 24
augustus 1992; daartoe dient het luchtdrukvat door de fabrikant te zijn voorzien van het in het Besluit
genoemde E.G.-merkteken.
3.12.3
Een luchtdrukvat dat niet valt onder de werking van het "Besluit drukvaten van eenvoudige vorm" moet zijn
goedgekeurd door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen erkende
instantie voor de keuring van drukvaten van eenvoudige vorm. Na de eerste keuringsdatum moet een
luchtdrukvat uiterlijk na 6 jaar worden herkeurd.
3.12.4
Van de toe te passen appendages moet zijn aangetoond, dat ze geschikt zijn voor de maximale bedrijfsdruk.
De appendages moeten zijn gecontroleerd op goede werking.
3.12.5
Een luchtdrukvat moet op betrouwbare ondersteuningen zijn opgesteld en indien verschuiven of kantelen van
het toestel is te duchten, voldoende zijn vastgezet.
3.12.6
Het bewijs van keuring en van elk periodiek onderzoek moet voor het in gebruik nemen, dan wel voor het
opnieuw in gebruik nemen van een luchtdrukvat, aan het bevoegd ter inzage beschikbaar houden.
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3.13

Opslaan en afleveren van dieselolie

3.13.1
De opslag van dieselolie in bovengrondse tanks moet voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1 tot en
met 3.10 van de CPR 9-2 en aan het gestelde in paragraaf 4 van CPR 9-6.
3.13.2
De installaties ten behoeve van de aflevering van brandstof ten behoeve van de vrachtwagens moet voldoen
aan het gestelde in paragraaf 6 van de CPR 9-1.
3.13.3
De afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke
bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd; een automatisch afslagmechanisme moet zijn
aangebracht waarmee de vulafsluiter wordt gesloten als de tank waaraan wordt afgeleverd vrijwel geheel
gevuld is; het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok.
3.13.4
Op de hoofdschakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie
kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven; bij deze schakelaar moet
duidelijk zijn aangegeven, dat deze dient voor de afleverinstallatie.
3.13.5
Ten behoeve van de tankplaats nabij de garage en de werkplaats moet een verhard, vloeistofdicht en op
afschot gelegen oppervlak zodanig begrensd zijn, dat verontreinigd hemelwater binnen de grenzen van het
verharde oppervlak blijft en hemelwater dat buiten het verharde oppervlak valt, niet binnen de grenzen van
dat verharde oppervlak terecht kan komen.
3.14

Opslag en gebruik van acetyleen, koolzuur en zuurstof

3.14.1
De flessen acetyleen, koolzuur, zuurstof en propaan moeten zijn voorzien van het door het Stoomwezen B.V.
erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland. Binnen de inrichting mogen niet meer gassen
in flessen worden opgeslagen dan vermeld in bijlage 15 van de aanvraag.
3.14.2
Flessen zuurstof en propaan waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V. niet, of blijkens de
ingeponste datum meer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.
3.14.3
Flessen acetyleen en koolzuur waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V. niet, of blijkens de
ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.
3.14.4
De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende het vervoer
over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften moeten goed leesbaar
worden gehouden.
3.14.5
De opstelling van de gasflessen in een gasflessenbatterij moet overzichtelijk zijn door ze op één rij te
plaatsen. Van een gasflessenbatterij moet de onderlinge afstand tussen de gasflessen tenminste 5 cm
bedragen. Een gasflessenbatterij met brandbare gassen mag ten hoogste bestaan uit vijf flessen.
Dit aantal mag worden verdubbeld, indien een omschakelinrichting is toegepast, die zodanig is dat slechts
gas kan worden onttrokken uit één groep gasflessen.
3.14.6
Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld,
dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan het Stoomwezen B.V.
3.14.7
Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten zoveel mogelijk
naar soort gescheiden worden bewaard.
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3.14.8
Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt
met het woord "DEFECT" respectievelijk "LEK" en separaat worden opgeslagen.
Wanneer nodig en mogelijk moet het defect dan wel de lekkage eerst verholpen worden alvorens de flessen
aan de leverancier worden teruggezonden. Tevens dienen in dit voorschrift bedoelde situaties de nodige
maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en/of ontploffingsgevaar te voorkomen.
3.14.9
Indien de temperatuur van een acetyleendissousfles oploopt, moeten terstond maatregelen worden getroffen
om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken.
3.14.10
Indien een zuurstoffles en een acetyleendissousfles zijn opgesteld op een laskar, moet zowel tussen de
flessen, als tussen de flessen en de handvaten een stalen scherm zijn aangebracht.
3.14.11
Een gasflessen moet op de in de aanvraag aangegeven plaats zijn opgesteld en zodanig dat ze niet kunnen
omvallen.
3.14.12
Nabij de opslag van gasflessen zijn het openen van gasflessen, roken en open vuur verboden.
Het verbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van:
- duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 50 mm, het opschrift "roken, vuur en openen van
gasflessen verboden" of;
- een genormaliseerd veiligheidsteken overeenkomstig de NEN 3011.

4
4.1

MILIEUASPECTEN EN -COMPONENTEN
Veiligheid

4.1.1
Voor de ingebruikname van de grondreinigingsinstallatie, de sorteerhal of de werkplaats moet een
bedrijfsnoodplan zijn vastgesteld. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder diverse
meteorologische omstandigheden;
de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen, coördinatiecentra,
waarschuwings- en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen, medische
noodvoorzieningen;
fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en klassering
van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe
hulpdiensten, getraind personeel in ploegendienst en in consignatie;
het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale aanval-, rampen- of
rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen;
een beschrijving hoe moet worden gehandeld wanneer ten gevolge van incidenten bodembelasting
moet worden voorkomen of in omvang beperkt
hoe moet worden gehandeld wanneer ten gevolge van incidenten bodembelasting moet worden
voorkomen of in omvang beperkt
Eenmaal per jaar dient met het bedrijfsnoodplan te worden geoefend om te kunnen vaststellen of het plan
adequaat is en voldoende functioneert of moet worden bijgesteld. Terzake van de uitvoering van het
bedrijfsnoodplan moet het personeel van de inrichting goed zijn geïnstrueerd en geoefend.
4.1.2
Het bedrijfsnoodplan en wijzigingen daarvan moeten worden overlegd aan ons College en eveneens aan de te
waarschuwen instanties worden toegezonden. Het bedrijfsnoodplan moet ter beschikking worden gesteld aan
de commandant van de brandweer.
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Preventie middelen/voorzieningen
4.1.3
Ten einde een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen
aanwezig zijn. Brandblusmiddelen dienen conform de vergunningaanvraag aanwezig te zijn.
4.1.4
Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen
worden bereikt. Van de ruimten waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en die afsluitbaar zijn met slot
en sleutel, moeten de opbergplaatsen van de sleutels bij de plaatselijke brandweer bekend zijn.
4.1.5
Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een door het
bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige worden gecontroleerd. Als bewijs van keuring moet de
controleur op een aan het brandblusapparaat bevestigde label of sticker de datum van keuring vermelden en
zijn handtekening plaatsen of op andere wijze aangeven dat de keuring door hem is uitgevoerd. Het
onderhoud van draagbare brandblusmiddelen en van haspels moet overeenkomstig NEN 2559 resp. NEN
3211 / NEN-EN 671-3.
4.1.6
De hoofdschakelaars voor de elektriciteitsvoorziening moeten aanwezig zijn op een voor bevoegden onder
alle omstandigheden bereikbare plaats en moeten zijn aangegeven door een duidelijk leesbaar opschrift.
4.1.7
De gevarensymbolen en opschriften moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit
Veiligheidssignalering op de Arbeidsplaats. De aanduidingen moeten te allen tijde goed zichtbaar zijn.
4.2

Geluidemissie

4.2.1
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor geluid, veroorzaakt door de inrichting, mag op de
aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.
Referentiepunt
1. W.12 Dijkweg 53
2. Zonepunt 26
3. Zonepunt 23
4. Zonepunt 29

dagperiode
07.00-19.00 uur
40 dB(A)
26 dB(A)
24 dB(A)
25 dB(A)

avondperiode
19.00-23.00 uur
39 dB(A)
24 dB(A)
22 dB(A)
23 dB(A)

nachtperiode
23.00-07.00 uur
34 dB(A)
18 dB(A)
16 dB(A)
18 dB(A)

4.2.2
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor geluid, veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 4.2.3, op de aangegeven punten de hierna genoemde controlewaarden
niet overschrijden:
Controlepunt
01
02
03
04

dagperiode
07.00-19.00 uur
47dB(A)
48 dB(A)
54 dB(A)
53 dB(A)

avondperiode
19.00-23.00 uur
47 dB(A)
47 dB(A)
53 dB(A)
52 dB(A)

nachtperiode
23.00-07.00 uur
44 dB(A)
44 dB(A)
48 dB(A)
48 dB(A)

4.2.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarde conform voorschrift 4.2.2 worden
afgeweken, indien de vergunninghouder vooraf aan ons College aantoont dat de (referentie)waarde conform
voorschrift 4.2.1 niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage
van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde punten.
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4.2.4
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handreiking meten en rekenen industrielawaai, 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten
bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven op de hierbij behorende bijlage, namelijk
een overzichtskaart met de referentiepunten en controlepunten.
4.2.5
Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus geldt de situatie van de omgeving rondom de
inrichting, zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd.
4.2.6
Binnen 12 maanden na het in gebruik nemen van de inlichting dient aan ons college een rapport te worden
overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per octaafband en in dB(A);
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in deze paragraaf omschreven
punten;
een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidreducerende maatregelen en de effecten
hiervan;
toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de voorwaarden van de voorschriften
van deze paragraaf.
Voor de niet gerealiseerde geluidsbronnen kan in dit rapport worden uitgegaan van het
geluidsvermogensniveau in de akoestische rapporten behorend tot de vergunningsaanvraag.
4.3

Emissie naar de lucht

Algemeen
4.3.1
Uitmondingen in de buitenlucht van afvoerleidingen van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of
afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten
zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen overlast
wordt ondervonden buiten de inrichting.
4.3.2
Verbrandingsmotor moeten zodanig zijn afgesteld en onderhouden dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en
rookloos zijn. De verbrandingsmotor is voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat.
Op- en overslag
4.3.3
Ter beperking van de stofemissie moet het laden en lossen in de openlucht gestaakt worden indien -gelet op
de stuifklasse- de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt:
klasse S4 en S5: 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.
4.3.4
Teneinde de windsnelheid vast te kunnen stellen dient op een representatieve plek binnen de inrichting een
goed functionerende windsnelheidsmeter te zijn geplaatst.
4.3.5
Bij de opslagplaatsen voor stuifgevoelige stoffen van de klasse S4 moet –voor zover noodzakelijkbevochtiging plaatsvinden met behulp van een mobiele of de stationaire sproei-installatie conform bijlage 14
van de aanvraag. Met deze sproei-installatie moeten de opslagplaatsen over het volledige oppervlak en tot
het hoogste punt kunnen worden besproeid.
4.3.6
Zo vaak als nodig is om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen doch minstens één maal per
week, moet het verharde terrein van de inrichting worden gereinigd met een sproei- en veegwagen.
Op aangeven van ons College kan een hogere frequentie worden verlangd.
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4.3.7
Wanneer de weerssituatie (windkracht ≥ 6 oftewel ≥ 14 m/s) en de aard van het materiaal dat nodig maken,
moet de lading van de uit de inrichting vertrekkende vrachtwagens worden afgedekt.
4.3.8
De wielen van de vrachtwagens en overige voertuigen die van het terrein gedeelte komen waar
bouwmaterialen of afvalstoffen worden opgeslagen of bewerkt, moeten altijd worden gewassen alvorens
deze de inrichting verlaten.
4.3.9
Bij het lossen of overslaan van stoffen mag de valhoogte maximaal 1 meter bedragen, dan wel bij het lossen
of overslaan in schepen niet meer dan 2 meter boven de bovenrand van het ruim van het schip.
4.3.10
Ter plaatse van de loskade aan het Wilhelminahaven (laad- en losplaats voor schepen) dient middels een
morsschot te worden voorkomen dat tijdens het laden of lossen (afval)stoffen in het oppervlaktewater
kunnen geraken.
Be- en verwerking
4.3.11
Voor het vochtig houden van de stuifgevoelige afval- en bouwstoffen moeten in ieder geval permanente
sproeiers, aangesloten op een watertoevoer, zijn aangebracht op de volgende punten:
bij de weegbrug bij binnenkomst van de geladen vrachtwagens;
bij de storttrechters;
bij de invoerbunker van de was- en grondreinigingsinstallatie;
bij de nazeving van de windziftfractie;
4.3.12
De afstortpunten van de puinbreekinstallatie moeten zijn voorzien van adequate en effectieve
windafschermingen om stofhinder te voorkomen.
4.3.13
Ter verdere voorkoming van verstuiving dienen transportbanden zoveel mogelijk tegen windinvloeden te
zijn beschermd.
4.3.14
De windzifters en stationaire zeven moeten inpandig worden opgesteld ter voorkoming van emissie van stof
buiten de inrichting.
Cementsilo’s en -menger
4.3.15
De cementsilo's en de menger moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat tijdens het vullen geen
(cement)stofverspreiding plaatsvindt.
4.3.16
Elke cementsilo en de menger, indien die niet gesloten is uitgevoerd, moeten zijn aangesloten op een
doekfilterinstallatie die op een direct bereikbare plaats moet zijn opgesteld. De stofemissie mag na passering
van het doekfilter niet meer bedragen dan 5 mg/m3. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de
cementsilo's en vervolgens éénmaal per drie jaar, dient onderzocht te worden of de emissie hieraan voldoet.
4.3.17
Het in de doekfilters afgescheiden stof moet direct in een cementsilo dan wel in een stofdichte ruimte worden
opgevangen. Het in de stofdichte ruimte verzamelde stof moet via een gesloten systeem worden
teruggevoerd naar een cementsilo, dan wel op andere wijze zonder zich te kunnen verspreiden, worden
afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.
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4.3.18
Als slijtage aan of beschadiging van de doekfilters wordt geconstateerd moeten de versleten of beschadigde
filters onmiddellijk na constatering buiten bedrijf worden gesteld en worden vervangen. Indien een filter lek
is, mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de cementsilo, totdat het filter is vervangen of
gerepareerd.
4.3.19
Filterdoeken moeten goed toegankelijk en controleerbaar zijn. In de afvoerleiding van de
doekenfilterinstallatie dient een voorziening aanwezig te zijn voor het verrichten van controlemetingen.
Er dienen voldoende reservefilters binnen de inrichting aanwezig te zijn. De filters moeten maandelijks
visueel worden geïnspecteerd. De bevindingen van inspecties en reparaties moeten in een register worden
vastgelegd.
4.3.20
Het vullen van een cementsilo en eventueel de menger moet onmiddellijk worden gestaakt als de
doekenfilters verstopt raken.
4.4

Geurhinder

4.4.1
Als gevolg van de activiteiten in de inrichting mag er ter plaatse van woningen en andere geurgevoelige
bestemmingen geen geurhinder optreden. Indien er geurklachten zijn, die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan
de activiteiten van vergunninghoudster, dan dient zo spoedig mogelijk het veronderstelde causale verband
nader onderzocht en te worden vastgesteld door middel van een geuronderzoek conform de randvoorwaarden
zoals die zijn omschreven in het "Document Meten en Rekenen Geur".
4.5

Energie

4.5.1
Het jaarlijks energieverbruik dient voor elk bedrijfsonderdeel bijgehouden te worden en in overzichten te
worden geregistreerd. Hierbij worden in ieder geval de volgende (stationaire) bedrijfsonderdelen
onderscheiden:
was- en grondreinigingsinstallatie;
puinbreekinstallatie;
granulaatwasser;
betoncentrale.
4.5.2
Mede aan de hand van het geregistreerde energieverbruik dient, binnen zes maanden na de ingebruikname
van de inrichting, en vervolgens éénmaal per vier jaar,van de in het vorige voorschrift genoemde
bedrijfsonderdelen het energiegebruik geanalyseerd te worden aan de hand van bijlage D uit de “Circulaire
Energie in de milieuvergunning” van de ministeries VROM en EZ.
4.5.3
Mede aan de hand van het geregistreerde energieverbruik dient, binnen 3 jaar na het in gebruik nemen en
vervolgens éénmaal per drie jaar van de betoncentrale een bedrijfsenergieplan voor de betoncentrale
opgesteld te worden aan de hand van bijlage F uit de “Circulaire Energie in de milieuvergunning” van de
ministeries VROM en EZ.
4.5.4
De resultaten van de in voorschrift 4.5.2 genoemde analyse en het in voorschrift 4.5.3 genoemde plan dienen
binnen twee maanden na afronding van de analyse ter kennisname aan het bevoegd gezag te worden
voorgelegd.
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4.6

Bodem

Bodemonderzoek
4.6.1
De resultaten uit het bij de aanvraag gevoegde rapport d.d. 07-06-2004 met kenmerk 0480502 gelden als
nulsituatie voor de bodemkwaliteit.
4.6.2
Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en
de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na
beëindiging een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste
voldoen aan NEN 5740 en worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte
locaties en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden.
4.6.3
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan ons College zijn gezonden.
Monitoring grondwater
4.6.4
Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning dient een ontwerp van een doelmatig
monitoringssysteem voor risicobeperkend bodemonderzoek overeenkomstig de NRB ter goedkeuring aan
ons College te worden overgelegd. Hierbij geldt onder andere als randvoorwaarde dat, naar oordeel van ons
College, bodemherstel ten aanzien van nieuw ontstane verontreiniging afdoende is gewaarborgd.
Het risicobeperkend bodemonderzoek moet met inachtneming van de "Richtlijn Monitoring Bodemkwaliteit
bedrijfsmatige activiteiten" plaatsvinden of op een gelijkwaardige manier.
4.6.5
Binnen 3 maanden na goedkeuring van het ontwerp zoals bedoeld in het vorig voorschrift dient het
monitoringssysteem te zijn gerealiseerd. In het ontwerp moet in ieder geval het volgende worden
opgenomen:
de te monitoren/analyseren stoffen/parameters;
de monsternamefrequentie;
wanneer moet worden overgegaan tot bodemherstel en binnen welke termijn.
Ons College kan nadere eisen stellen ten aanzien van het monitoringssysteem.
4.6.6
Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan ons College eisen dat het monitoringssysteem of het
monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen 2 maanden na een schriftelijke aanwijzing dient het
monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden in overeenstemming
met de aanwijzing.

Bodembescherming
4.6.7
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico).
Bodembeschermende voorzieningen en maatregelen
4.6.8
De hieronder vermelde voorzieningen ter plaatse van de volgende bodembedreigende bedrijfsactiviteiten
moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd:
opslagplaats TA(G);
opslagplaats verontreinigde bouwstoffen;
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opslagplaats verontreinigde grond;
slibmineralisatie;
wasplaats / spuitplaats vrachtwagens;
garage / werkplaats en / of werkkuil;
tankplaats voor motorbrandstoffen;
bufferbassins (hemelwateropslag).

4.6.9
De vloeistofkerende en de vloeistofdichte vloer moeten aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen
vloeistof van het vloeistofkerende vloergedeelte kan aflopen, anders dan naar de bedrijfsriolering die op het
vloeistofkerende/vloeistofdichte vloergedeelte is aangesloten.
4.6.10
De op de vloeistofkerende/vloeistofdichte verharding opgevangen vloeistof, hemelwater daaronder ook
begrepen, moet blijvend afvloeien naar het afvoersysteem. Het vloeistofkerende/vloeistofdichte oppervlak
moet voldoende vlak zijn en op afschot zijn gelegen om plasvorming te voorkomen.
4.6.11
De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet vloeistofdicht zijn
volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51 en/of CUR/PBV-rapport 2001-3 en bestand tegen
de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.
4.6.12
Als bewijs van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering moet een
geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aan het bevoegd gezag kunnen worden getoond.
Toelichting:
Bij bedrijfsrioleringen onder vrij verval is bij de beoordeling overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 een bepaald
lekverlies toegestaan.
Een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen wordt verkregen door de inspectie uit te laten voeren door
een bij Stichting ODI/VDV aangesloten bureau of door een op basis van BRL-1151 gecertificeerd bedrijf.

4.6.13
Bij het ontwerp en de aanleg van een nieuwe vloeistofdichte vloer of verharding moeten de CUR 196 en de
voor het betreffende materiaal geldende CUR/PBV-aanbevelingen in acht worden genomen.
De bodembeschermende voorziening moet, na aanleg, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden
geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur. Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer
of verharding moet een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen kunnen worden getoond.
Toelichting:
Een Deskundig Inspecteur is een persoon die tenminste voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid,
zoals omschreven in Kiwa/PBV-Rapport WF 98-01 "Deskundigheidseisen inspecteur bodembeschermende
voorzieningen". Een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen wordt verkregen door de inspectie uit te laten
voeren door een bij Stichting ODI/VDV aangesloten bureau of door een op basis van BRL-1151 gecertificeerd bedrijf.

4.6.14
De ondergrondse bedrijfsriolering moet zijn ontworpen en worden aangelegd volgens de eisen die zijn
vastgelegd in de CUR/PBV aanbeveling 51. De ondergrondse bedrijfsriolering moet, na aanleg, aan de hand
van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd door een Deskundig Inspecteur.
Als bewijs van vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering moet een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorzieningen kunnen worden getoond.
4.6.15
Voor het verstrijken van de keuringstermijn die is opgenomen in de PBV-Verklaring Vloeistofdichte
Voorzieningen moet de betreffende vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering opnieuw worden
geïnspecteerd overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44.
4.6.16
Voor de voorzieningen op de inrichting, die als vloeistofdicht zijn aangemerkt, geldt als termijn voor de
keuring, conform de CUR/PBV-aanbeveling 44, maximaal 7 jaren.
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4.6.17
Indien een vloer, verharding of bedrijfsriolering na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt,
moeten de door de inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelmaatregelen binnen de eveneens in
het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet
opnieuw een inspectie overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.
4.6.18
Een vloeistofdichte vloer of verharding moet door de vergunninghouder periodiek op deugdelijkheid en
doelmatigheid worden geïnspecteerd (bedrijfsinterne controle). De frequentie van deze controle alsmede de
te beoordelen onderdelen worden vastgelegd op de PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.
Deze verklaring moet altijd in de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek kunnen worden getoond aan
het bevoegd gezag.
Toelichting:
In CUR/PBV-aanbeveling 44 is een checklist voor deze bedrijfsinterne controle opgenomen. De Deskundig Inspecteur is
verplicht de vergunninghouder te instrueren over het uitvoeren van de bedrijfsinterne controles.

4.6.19
De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de
checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44.
4.6.20
Bodembeschermende voorzieningen, voorgeschreven in deze vergunning, moeten periodiek worden
onderhouden. Binnen 4 maanden na het van kracht worden van deze vergunning, dient er een
onderhoudsprogramma te worden opgesteld, afgestemd op de gekozen voorzieningen en bedrijfsactiviteiten.
In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:
- welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;
- de onderhoudsfrequentie;
- waaruit het onderhoud bestaat;
- wie het onderhoud uitvoert;
- welke middelen daarvoor nodig zijn.
Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn en
moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overlegd. De vergunninghouder moet erop toezien dat het
programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:
- datum waarop het onderhoud is uitgevoerd;
- bevindingen;
- uitgevoerde reparaties.
4.6.21
Het onderhoud van de ondergrondse bedrijfsriolering moet plaatsvinden overeenkomstig het CUR/PBVRapport 2001-3 'Beheer en onderhoud van bedrijfsrioleringen'.
Calamiteiten plan
4.6.22
Lekkages moeten direct worden verholpen en de verspreiding van lekkende (vloei)stof moet worden beperkt.
Daartoe moeten op de inrichting de volgende voorzieningen beschikbaar zijn:
Overmaatse vaten voor lekkende emballage;
Materiaal om lekkages te stoppen;
De mogelijkheid om binnen redelijke termijn volgelopen opvangbakken/rioleringen leeg te pompen.
4.6.23
Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten voldoende absorptiemiddelen
voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn.
4.6.24
Het personeel van de inrichting moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van
procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen.
Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en
het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.
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4.7

Afvalstoffen (welke vrijkomen in de inrichting)

4.7.1
Niet-herbruikbare of nuttig toepasbare, verbrandbare afvalstoffen, dienen naar een daarvoor bestemde
(afval)verbrandingsinrichting te worden afgevoerd.
4.7.2
Niet-herbruikbare of nuttig toepasbare en niet-verbrandbare afvalstoffen dienen naar een daarvoor bestemde
stortinrichting te worden afgevoerd.
4.7.3
Gevaarlijke afvalstoffen, voorzover zij vallen onder de reikwijdte van CPR 15.1, moeten conform deze
richtlijn worden opgeslagen. Gevaarlijke afvalstoffen zoals afgewerkte olie, verfresten, vervuilde
oplosmiddelen, gebruikte absorptiemiddelen en dergelijke moeten naar soort gescheiden worden bewaard.
Stoffen die bij samenkomst agressief, brandbevorderend en/of explosief met elkaar reageren, mogen niet met
elkaar in contact kunnen geraken.
4.7.4
Gevaarlijke afvalstoffen die binnen de inrichting vrijkomen moeten worden verzameld in goed afsluitbare en
doelmatige opslagmedia. Deze afvalstoffen moeten zo vaak als dit noodzakelijk is, maar tenminste éénmaal
per jaar uit de inrichting worden verwijderd.

5

NAZORG

Algemeen
5.1.1
Bij beëindiging van de activiteiten in de inrichting dienen alle aanwezige stoffen en materialen door of
namens vergunninghoud(st)er op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het ons college te
worden verwijderd.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
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.
EOX: Groepsnaam voor de som van de extraheerbaar aanwezige organische halogeenverbindingen.
GEWEIGERDE PARTIJEN AFVALSTOFFEN: Afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op
grond van de acceptatievoorschriften van deze vergunning alsnog geweigerd worden.
OPSLAAN (VAN AFVALSTOFFEN): Het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, alsmede het
samenpakken, samenvoegen of sorteren hiervan ten behoeve van het in bezit hebben.
PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
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.
STUIFGEVOELIGE STOFFEN: Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de
stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te
gaan, voor niet reactieve producten de volgende klasse-indeling gehanteerd:
S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
BEDRIJFSRIOLERING: Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een
openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, inclusief
de daarbijbehorende verbindingen, putten en overige voorzieningen.
CUR/PBV: Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/ Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 196: Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44: Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR,
januari 2002).
CUR/PBV-AANBEVELING 51: Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die
plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij
wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek
of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van
grond(water)monsters.
NULSITUATIE-ONDERZOEK: Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die
plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden
en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de
bodem kunnen geraken.
NEN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740: Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING: Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde
van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof
belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING: Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen
stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem
plaats kan vinden.
GROND: Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens
is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Onder grond wordt mede begrepen
ontwaterde / gerijpte bagger.
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MVR-GROND: Grond waarvan de samenstellingswaarde van één of meer stoffen uit bijlage A van de
Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit Bodem- en
Oppervlaktewaterenbescherming, de samenstellingswaarde, zoals aangegeven in bijlage 1 van het
Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming.
ASBESTHOUDENDE GROND: Grond, waarin zich meer dan 100 mg/kg (gewogen) asbest bevindt.
SCHONE GROND: Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen
zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming
overschrijdt.
CATEGORIE 1-GROND: Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen ,
zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming,
overschrijdt en op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen,
geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het
Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming wordt overschreden.
CATEGORIE 2-GROND: Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen ,
zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming,
overschrijdt en op zodanige wijze wordt gebruikt dat , slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen,
geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen , zoals aangegeven in bijlage 2 van het
Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming wordt overschreden.
EOX: Groepsnaam voor de som van de extraheerbaar aanwezige organische halogeenverbindingen.
GEWEIGERDE PARTIJEN AFVALSTOFFEN: Afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op
grond van de acceptatievoorschriften van deze vergunning alsnog geweigerd worden.
NEN: Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 1010: Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
NEN 3011: Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).
BOUWSTOFFENBESLUIT:
Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het
oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
DAKAFVAL:
Afval van daken dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit dakgrind en dakleer en/of teermastiek.
HERGEBRUIK:
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof.
NUTTIGE TOEPASSING:
Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie
dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
SORTEERINRICHTING:
Inrichting waar bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval gesorteerd worden in verschillende fracties, gericht
op hergebruik.
SORTEERZEEFZAND:
De fractie 0-10 mm groot die vrijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval vóór het
sorteerproces.
VERWIJDERING:
Het totaal van handelingen met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan tot en met nuttige toepassing dan
wel definitieve verwijdering.
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BIJLAGE 2 : CONTROLEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3 : REFERENTIEPUNTEN GELUID
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