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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 19 september 2006
Nr. 2006 - 16.426/38, MV
Verzonden: 25 september 2006
Beschikken hierbij op de aanvraag van Blijham Papier BV om een revisievergunning op grond van de
Wet milieubeheer voor op- en overslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 29 mei 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van Blijham Papier BV te Hoogezand om een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een inrichting voor:
- het inzamelen, op- en overslaan en bewerken van ferro en non-ferro metalen;
- het inzamelen, op- en overslaan en sorteren van oud papier en karton;
- het bewaren, bewerken en verwerken van autowrakken;
- het opslaan en verwerken (shredderen) van A en B hout;
- het inzamelen en opslaan van plastics;
- het bewaren en bewerken van wit- en bruingoed;
- het innemen en opslaan van accu's, en;
- het stallen van voertuigen op het bedrijfsterrein.
De inrichting is gelegen aan Foxham 19 te Hoogezand, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie K,
nummers 7067, 7068, 7157, 7395, 7396, 7493 en 7888 (ged.).
De vergunning vervangt na het van kracht worden de hierna, in paragraaf 1.2, genoemde besluiten.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28.4 a1/a4/a5, 28.4 c1, 28.4 d en 28.5 van het Inrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van deze categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd
om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningssituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
- Revisievergunning d.d. 15 februari 2000, nummer 00/820/7, RMM voor het veranderen van de inrichting
voor de op-/overslag, bewerking en inzameling van metalen.
- Hinderwetvergunning d.d. 5 juli 1991, nummer 91-16, voor het oprichten of in werking hebben van een
steunpunt voor het onderhoud van wegen en kanalen.
- Melding 21 februari 2001 voor het bouwen van een loods en asfalteren bedrijfsterrein.
- Melding 26 juli 2002 met betrekking tot de opslag, het sorteren en ophalen van papier evenals de opslag
van afvalstoffen en het hebben van een werkplaats, kantoorruimte en weegbrug op een nieuw gedeelte
van het terrein.
1.3
Achtergrond aanvrager
Blijham Papier BV is een volledige dochter van Blijham Sappemeer Holding BV.
Blijham Papier BV richt zich op afvalstoffen met een positieve restwaarde, zoals papier, metalen en hout.
Het bedrijf heeft tientallen jaren ervaring in deze markt.
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1.4
Beschrijving van de aanvraag
De hoofdactiviteiten binnen de inrichting zijn het inzamelen, op- en overslaan, bewerken (knippen) en
afvoeren van ferro en non-ferro metalen en het inzamelen, op- en overslaan, sorteren en afvoeren van oud
papier en karton. De goederen worden ook door particulieren en bedrijven aangevoerd. Daarnaast worden
binnen de inrichting voertuigen gestald (zowel voertuigen voor eigen gebruik als voertuigen voor de handel).
Ook wordt vergunning gevraagd voor de inzameling, opslag en demontage van autowrakken, caravans en
wit- en bruingoed en voor de inzameling, opslag en verwerking van afvalhout. De inrichting valt niet onder
de zogenaamde IPPC-richtlijn. Onderstaand wordt per afvalstof aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan.
1.4.1 Metalen
De ferro en non-ferro metalen worden aangevoerd in open 20 kuubs containerbakken of door particulieren of
bedrijven zelf aangeleverd. Het aangevoerde schroot bestaat o.a. uit plaatstaal, profielen, kachels, pijpen,
vaten, (brom)fietsonderdelen, gestripte, gedemonteerde autowrakken (afkomstig van autodemontagebedrijven), afvalmetaal van scheepswerven, gereinigde olietanks etc.. Alle aangevoerde metalen worden
gewogen op een weegbrug. De inhoud van de containerbakken wordt gestort op de vloeistofdichte vloer
nabij de schrootschaar en wordt vervolgens handmatig en met behulp van de kraan gesorteerd op soort en
kwaliteit. De betere (duurdere) soorten worden apart opgeslagen in bakken in het noordelijke deel van de
loods op het oostelijke terreindeel. De verschillende metalen worden bewerkt met de schrootschaar en/of
snijapparatuur. Om economische redenen wordt het schroot op voorgeschreven lengtes geknipt.
Tevens kan dan meer schroot per m2 worden opgeslagen. Na bewerking wordt het schroot per schip of per
vrachtwagen afgevoerd naar grotere schroothandelaren. Schroot dat per schip wordt afgevoerd wordt gestort
op het noordelijke bedrijfsterrein nabij de kade. Vervolgens wordt het met behulp van een mobiele kraan op
de laad-/loskade in het schip gestort. Per schip wordt 800 à 900 ton schroot geladen.
1.4.2 Oud papier/karton
Bont papier en karton wordt eveneens aangevoerd in open containerbakken. Na weging worden de
containerbakken leeggestort in de papierloods op het noordwestelijke gedeelte van het bedrijfsterrein.
Vervolgens wordt het papier/karton op een sorteerband gesorteerd en middels handpicking, windshifting en
zeven ontdaan van andere stoffen. Deze stoffen worden afzonderlijk op het bedrijfsterrein opgeslagen
(plastics, kunststoffen) of toegevoegd aan de overige stromen binnen de inrichting (metalen en hout).
Daarna wordt het papier met behulp van een papierpers in balen geperst. De balen worden opgeslagen onder
de overkapping aan de westzijde van de papierloods. De balen worden vervolgens per as afgevoerd
hoofdzakelijk naar papierfabrieken in de omgeving van de inrichting. De papierpers wordt eveneens ingezet
voor het persen van andere (schone) afvalstoffen, zoals blik en geisers (verzinkt roodkoper).
1.4.3 Hout
Het bedrijf is voornemens tevens afvalhout in te zamelen, op te slaan en te verkleinen (shredderen).
Het betreft hier A en B-hout. Dit hout wordt aangevoerd in open containerbakken of in een laadbak van een
vrachtwagen. Na weging wordt het hout gestort nabij de houtshredder. De twee soorten hout worden
gescheiden opgeslagen. Als de voorraad voldoende groot is worden de partijen afzonderlijk geshredderd.
Het opslaan en shredderen van het hout vindt plaats aan de zuidwestzijde van het noordelijke terreindeel.
De houtshredder wordt door het bedrijf gekocht of gehuurd van derden. Geshredderd (versnipperd) hout
wordt zo snel mogelijk afgevoerd ten behoeve van hergebruik in bouwmaterialen (spaanplaat etc.).
1.4.4 Autowrakken
Het bedrijf is voornemens autowrakken en caravans in te zamelen. De wrakken worden aangevoerd op een
vrachtwagen en vervolgens op de vloeistofdichte vloer in de demontageloods geplaatst. De wrakken en
caravans worden in de demontageloods op een milieuverantwoorde wijze gerecycled. Ze worden o.a.
ontdaan van eventuele vloeistoffen en vloeistofhoudende onderdelen, accu, banden, autoruiten, rubber
kunststoffen etc. Deze stoffen worden gescheiden opgeslagen in daarvoor bestemde opslagbakken.
De bakken worden opgesteld aan de westzijde van de loods. De 'kale' wrakken worden vervolgens op het
bedrijfsterrein ten noorden van de demontageloods opgeslagen.
1.4.5 Kunststoffen
Kunststoffen (plastics), die binnen de inrichting worden aangevoerd betreffen vooral verpakkingsmaterialen
en verder kunststoffen, die vrijkomen bij het sorteren van andere afvalstoffen. De materialen worden
opgeslagen ten westen van de papierloods.
1.4.6 Wit en bruingoed
Wit- en bruingoed wordt allereerst gescheiden in schadelijke en bruikbare onderdelen. Het wit- en bruingoed
wordt vervolgens zo veel mogelijk gescheiden in deelstromen ten behoeve van nuttige toepassing.
De werkzaamheden met wit- en bruingoed zullen hoofdzakelijk in de nieuw te bouwen loods plaatsvinden.
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1.4.7 Accu’s
Door het bedrijf worden tevens accu’s opgeslagen. Deze komen vrij bij de demontage van autowrakken of
worden aangeleverd door particulieren. De accu’s worden opgeslagen in een vloeistofdichte bak in de
opslagloods.
1.4.8 Handelsactiviteiten
Op het bedrijfsterrein worden tevens voertuigen (kranen, heftrucks of vergelijkbaar) gestald en goederen
opgeslagen ten behoeve van de handel (geen verkoop aan particulieren). Het betreft hier geen
milieubelastende activiteit.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
Als adviseur/adviseurs is/zijn bij de procedure betrokken:
- Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer;
- Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
- Vrom-inspectie Noord;
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn gelegen,
(Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, art. 7.2) zijn niet bij de totstandkoming van de
beschikking betrokken. Wij zijn namelijk van oordeel dat de invloed van de belasting van het milieu in deze
gemeenten niet voelbaar zal zijn.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het verslag van het gehouden vooroverleg in de periode 13 juli 2006 tot en met 23 augustus 2006
ter inzage gelegd in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer en dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een
kennisgeving in de Regiokrant van 12 juli 2006 (art. 3.11 en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers van de in de directe omgeving van de inrichting gelegen panden is een kennisgeving van
de terinzagelegging en het ontwerpbesluit gezonden.
2.2
Coördinatie
Met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is tevens op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren bij het Waterschap Hunze en Aa's een aanvraag om vergunning
ingediend. Voor deze aanvraag heeft op grond van paragraaf 8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van de Wet
milieubeheer, alsmede artikel 7b en volgende van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren een
gecoördineerde behandeling plaats gevonden.
De aanvrager heeft ook een bouwvergunning aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer. Deze milieuvergunning wordt niet eerder van kracht dan nadat de
bouwvergunning is verleend.
2.3
Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit
2.3.1 Adviezen
Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden
ontwerpbeschikking is geen gebruik gemaakt.
2.3.2 Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn door de heer Ir. R. Folkersma, namens J. van Dijken, met
het bijvoegen van een tweetal foto's, schriftelijk zienswijzen ingebracht, die als volgt zijn samengevat:
Er zijn onvoldoende milieuhygiënische maatregelen getroffen om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren, de
externe veiligheid en brandveiligheid is in het geding. Dit wordt op de volgende wijze onderbouwd:
1. In de huidige situatie vindt opslag van gasflessen plaats in open containers. Deze opslag vindt plaats op
1 meter van de erfgrens. De heer Folkersma geeft aan dat hier een potentieel explosiegevaar aan de orde
is.
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2. Er vindt opslag plaats van een enorme hoeveelheid houtafval. Van deze opslag is een foto gemaakt.
Op de foto is het duidelijk dat het houtafval verontreinigd is met andere afvalstromen. De heer Folkersma
geeft aan dat er zeer regelmatig afval over de erfgrens valt. De aanwezige erfscheiding is ter plekke over
meerdere meters kapot.
3. De opslag van hout veroorzaakt een brandonveilige situatie. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er in de
nabijheid van de houtopslag gewerkt wordt met snijbranders.
4. Er zijn volgens de heer Folkersma te grote externe risico's en is er sprake van een brandonveilige situatie.
5. De bodem is zodanig verdicht dat het water nauwelijks de bodem intrekt, maar van het terrein afloopt
ondermeer op het terrein van de heer Van Dijken. Dit leidt tot aanzienlijke wateroverlast voor de heer Van
Dijken.
6. Op het wateroppervlak van het regenwater komt regelmatig olievlekken voor. Vermoedelijk is het olie
afkomstig van de opslag van oud ijzer waarvan de olieresten niet milieuhygiënisch verantwoord worden
verwijderd. Volgens de heer Folkersma is er sprake van een bodemverontreiniging en zijn de
bodembeschermende voorzieningen onvoldoende.
7. Tot slot geeft de heer Van Dijken aan dat de handhaving van de vergunning veel meer aandacht verdient
dan nu het geval is.
Naar aanleiding van de bovenstaande bedenkingen merken wij het volgende op:
Ad 1:
Binnen de inrichting van Blijham Papier BV worden gasflessen gebruikt en komen lege gasflessen vrij.
Deze gasflessen moeten volgens voorschrift 1.8.1 van de vergunning overeenkomstig paragraaf 6.2 van PGS
15 worden opgeslagen.
Gasflessen die als afval door de inrichting worden geaccepteerd, moeten voldoen aan het acceptatie en
verwerkingsbeleid van Blijham Papier BV. Dit betekent onder meer dat gasflessen moeten zijn ontgast.
Als een gasfles is ontgast dan kan deze overeenkomstig sectorplan 16 van het Landelijk Afvalbeheerplan
worden gezien als schroot, met uitzondering van acetyleenflessen. Acetyleenflessen moeten in de afvalfase
overeenkomstig PGS 15 worden opgeslagen.
Volgens de vergunning mag de omschreven opslag alleen plaatsvinden als het ontgaste gasflessen zijn en als
deze niet zijn gebruikt voor de opslag van acetyleen. Zoals de situatie is vergund, kan er geen sprake zijn van
een potentieel explosiegevaar. Wij delen de zienswijze op dit punt derhalve niet.
Ad 2:
Deze zienswijze bevat geen directe opmerking over de vergunning en de aanvraag maar plaatst enkele
kanttekeningen bij de huidige praktijk. We merken op dat voorschrift 8.1.2 van deze revisievergunning
nadrukkelijk aangeeft dat het hout niet vermengd mag zijn met andere afvalstoffen. De situatie op de foto is
in strijd met de vigerende en de nu te verlenen vergunning. De afdeling Milieutoezicht heeft inmiddels een
onderzoek ingesteld. Verder merken we op dat voorschrift 2.3.3 aangeeft dat het bewaren van afvalstoffen op
een ordelijke en nette wijze moet plaatsvinden. Als de afvalstoffen willekeurig van de opslagplaatsen
afrollen is dit geen ordelijke en nette wijze. Om nadrukkelijk aan te geven dat het niet de bedoeling is dat
afvalstoffen zich buiten de inrichting verspreiden is voorschrift 2.3.5 toegevoegd die dit verbiedt.
(voorschrift 2.3.5 Alle materialen en (afval)stoffen, die binnen de inrichting aanwezig zijn, moeten zodanig worden
opgeslagen en/of opgeruimd dat binnen en buiten de inrichting geen zwerfvuil ontstaat. Eventueel
ontstaan zwerfvuil moet dagelijks worden opgeruimd en er moeten voorzorgsmaatregelen worden
genomen om herhaling te voorkomen.)

Ad 3:
De brandweer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is bij het vooroverleg betrokken geweest. Op 24
augustus 2005 is door de brandweer een brandveiligheidscontrole uitgevoerd. De gemaakte opmerkingen zijn
verwerkt in de aanvraag en zijn bij het opstellen van deze beschikking betrokken. Bij dit advies van de
brandweer is de opslag van hout niet betrokken. Op basis van de aanvraag heeft de brandweer de
brandveiligheid van de opslag beoordeeld. De opslag is beoordeeld aan de hand van de eisen in het "Besluit
bouw- en houtbedrijven milieubeheer". Uit de beoordeling blijkt dat de vuurlast op de gebouwen van dhr.
Van Dijken door de opslag van het afvalhout te hoog is. De opslag mag volgens het "Besluit bouw- en
houtbedrijven milieubeheer" niet binnen 18,2 meter vanaf bebouwing van derden plaatsvinden. Dit verbod is
in de onderhavige vergunning overgenomen.
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(voorschrift 8.3.5 Binnen 18,2 meter vanaf de gevel van de bebouwing van derden mag geen opslag van afvalhout
plaatsvinden.)

Ad 4
De opvatting dat sprake is van te grote externe risico's en een brandonveilige situatie delen wij niet. Wij zijn
in samenspraak met de brandweer van Hoogezand-Sappemeer van mening dat de onderhavige vergunning
zal leiden tot een beheersbaar brandrisico.
Ad 5:
De aanvraag geeft aan dat het regenwater afkomstig van het onverharde terrein in de bodem trekt.
De aanvraag geeft niet aan dat dit over de erfgrens naar de buren gaat. Deze route van verwijdering van
afvalwater is niet aangevraagd, en dit is niet toegestaan. Om dit te benadrukken is een voorschrift
toegevoegd aan de vergunning die dit expliciet verbiedt.
(voorschrift 2.4.3 Het afvalwater (waaronder schoon hemelwater) afkomstig van de inrichting mag niet afstromen naar
belendende percelen.)

Ad 6:
Oud ijzer dat op het terrein wordt opgeslagen moet vrij zijn van olieresten. Oud ijzer dat olieresten bevat
moet op een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen. Hemelwater dat in aanraking komt met het
verontreinigd oud ijzer moet overeenkomstig de Wvo-vergunning worden geloosd op het riool. Als de wijze
van opslag leidt tot een extra bodemverontreiniging dan geeft deze vergunning voldoende handvaten om
hiertegen op te treden (hoofdstuk 3 van de onderhavige beschikking).
Ad 7:
Wij delen met de heer Van Dijken de zorg met betrekking tot de naleving van de vergunningvoorschriften.
In het verleden is Blijham Papier BV verschillende keren aangeschreven met betrekking tot het naleven van
de milieuvergunningen. Wij hebben bij het opstellen van de voorschriften rekening gehouden met het
handhavingsverleden. De nieuwe vergunning zal in onze optiek bijdragen tot een beter handhaafbare situatie.
2.3.3. Conclusie
Uit de overwegingen volgt dat ten opzichte van de ontwerpbeschikking de aan de vergunning te verbinden
voorschriften moeten worden aangevuld.
Het betreft de volgende onderwerpen:
voorkomen van zwerfvuil buiten de inrichting;
de opslag van afvalhout, op advies van de brandweer is een verbod opgenomen om binnen een
afstand van 18,2 meter vanaf gebouwen van derden hout op te slaan;
het voorkomen dat er regenwater over de erfgrens afstroomt;

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/Best Beschikbare Technieken
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn, die geheel is omgezet in nationale wetgeving. Deze richtlijn heeft
tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in bijlage 1 van
de richtlijn aangegeven industriële activiteiten. In de Nederlandse wetgeving worden deze aangeduid als
gpbv-installaties. Uiterlijk 31 oktober 2007 dienen de gpbv-installaties in overeenstemming te zijn met de
eisen zoals gesteld in de wet en regelgeving ter uitvoering van de IPPC-richtlijn. Bij oprichting of
verandering van een inrichting moet meteen worden voldaan aan deze eisen. Hierbij wordt geen onderscheid
gemaakt of er wel of niet sprake is van een gpbv-installatie.
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Alle installaties die deel uitmaken van een inrichting moeten worden getoetst aan de best beschikbare
technieken (BBT). Bij de bepaling van de BBT moeten wij rekening houden met de Regeling aanwijzing
BBT-documenten. Met de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten moet rekening worden
gehouden, voor zover het gpbv-installaties betreft. Met de in tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle
installaties en inrichtingen rekening worden gehouden.
Blijham Papier BV valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën, en
is dus geen gpbv-installatie. De volgende in tabel 2 aangegeven BBT-documenten zijn van toepassing:
- Leidraad afval- en emissiepreventie 1996 InfoMil
- Circulaire energie in de milieuvergunning november 1999 VROM/EZ
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht april 2003 InfoMil
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) juli 2001 InfoMil
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, 2005 VROM.nl
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties 2005 VROM.nl
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing,
verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van
CO2, NOx, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in
strijd is met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld. Op 10 november
2004 is besloten de planperiode te verlengen tot 31 december 2006.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu
te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor
gebieden en niet voor individuele bronnen.
In de planperiode (2001-2006) moet prioriteit gegeven worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese
en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige vergunning is
hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij aan de orde
zijnde milieuaspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Branche specifieke regelingen
3.5.1 Besluit beheer autowrakken
Met ingang van 21 oktober 2000 is richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269) (autowrakkenrichtlijn) in
werking getreden. De autowrakkenrichtlijn heeft tot doel de negatieve milieueffecten van het ontstaan en de
verwerking van autowrakkenafval te voorkomen of te beperken. Door preventie en nuttige toepassing wordt
de hoeveelheid te verwijderen voertuigafval verminderd. De richtlijn is er ook op gericht de milieuprestaties
van verwerkers van voertuigafval te verbeteren.
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De verplichtingen in de autowrakkenrichtlijn zijn in Nederland verwerkt in het Besluit beheer autowrakken.
Op 2 juli 2002 is het Besluit beheer autowrakken van kracht geworden. Hierin is gesteld dat hergebruik van
autowrakkenafval opgeschroefd moet worden naar 95 gewichtsprocent per 1 januari 2007. Tevens moet de
volledige demontage van een wrak op één locatie plaatsvinden. Bij dit besluit zijn voorschriften gevoegd die
conform het besluit aan vergunningen van autodemontagebedrijven moet worden verbonden.
3.5.2 Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
Op 27 januari 2003 is de Europese richtlijn 2002/96/EG vastgesteld. Deze richtlijn moet er toe leiden dat
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur volgens de best beschikbare technieken wordt verwerkt,
nuttig wordt toegepast en gerecycled. De richtlijn is van toepassing op in BIJLAGE 5 : genoemde
apparatuur. De richtlijn is in Nederlandse wetgeving verwerkt in het Besluit beheer elektrische en
elektronische apparatuur en de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur. De Regeling beheer
elektrische en elektronische apparatuur schrijft voor dat we de voorschriften uit de bijlagen 2 en 3 van
richtlijn 2002/96/EG in de Wm vergunning opnemen. Deze voorschriften zijn verwerkt in hoofdstuk 7 van
de voorschriften bij deze vergunning.
De "regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur" verplicht dat de opslag van elektrische en
elektronische apparatuur boven een vloeistofdichte vloer plaatsvindt. In tegenstelling hiermee staan we toe
dat elektrische en elektronische apparatuur waarin zich geen bodembedreigende vloeistoffen bevinden of
hebben bevonden boven een vloeistofkerende vloer wordt bewaard en bewerkt. Dit is in een voorschrift
verwoord.
3.6
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.6.1 Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem. In een Wet
milieubeheervergunning kan echter het opzetten van een milieuzorgsysteem niet verplicht worden.
Deze vergunning verplicht daarom niet dat een milieuzorgsysteem moet worden geïmplementeerd.
3.7
Groene wetten
3.7.1 Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn
De bescherming van natuurgebieden vindt plaats op grond van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen en
de Natuurbeschermingswet 1968. Het initiatief vindt niet plaats in of in de nabijheid van een beschermd
gebied ingevolge de Natuurbeschermingswet of de Vogel- en Habitatrichtlijn. In deze vergunning zijn
daarom geen voorschriften opgenomen ter bescherming van natuurgebieden.
3.7.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten.
In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen of vernielen van nesten, holen en
voortplantings- en rustplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is het verboden beschermde planten te
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Uit onderzoek blijkt dat het oprichten en inwerking hebben van de nu aangevraagde verandering van de
inrichting niet leidt tot nadelige invloed op beschermde soorten. Er is daarom geen ontheffing op grond van
de Flora- en Faunawet vereist.
3.8
Afvalstoffen
3.8.1 Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten worden
bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en voor ons ter beschikking worden gehouden.
Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen.
Op grond van de Wm moet een registratie worden bijgehouden van de aangevoerde afvalstoffen.
Dit is geregeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zijn geen
voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van de aangevoerde afvalstoffen.
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3.8.2 Afvalpreventie en afvalscheiding
De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen komen vrij vanwege het beheer van afvalstoffen.
Het beheer vindt in overeenstemming met het Landelijke afvalbeheersplan plaats. Onderstaand is bij
beschrijving van de sectorplannen omschreven op welke wijze aan de eisen uit het Landelijk afvalbeheer
plan wordt voldaan. Wij hebben ten aanzien van afvalpreventie geen aanvullende eisen opgenomen in deze
vergunning.
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron.
In BIJLAGE 6 : bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig.
3.8.3 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
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.
Wij moeten een aanvraag onder meer toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van afvalstoffen.
Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheersplan. Het geldende afvalbeheersplan is
het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst aan het LAP. Hierna wordt kort
ingegaan op de onderdelen die uitmonden in het stellen van voorschriften.
Toetsen aan de sectorplannen
Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing
- Sectorplan 11: autoafval;
- Sectorplan 13: bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen;
- Sectorplan 14: verpakkingsafval;
- Sectorplan 15: wit en bruingoed;
- Sectorplan 16: drukhouders;
- Sectorplan 18: papier en karton;
- Sectorplan 21: metaalafvalstoffen;
- Sectorplan 26: kabelreststoffen;
- Sectorplan 30: accu's.
Sectorplan 11: autoafval
Autowrakken worden volgens de aanvraag conform het Besluit beheer autowrakken gedemonteerd.
De verwerking voldoet aan de minimumstandaard van het LAP.
Sectorplan 13: Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen
Blijham Papier BV accepteert en verwerkt onbehandeld hout (A hout) en geverfd, gelakt en verlijmd hout (B
hout) dat vervolgens nuttig wordt toegepast als materiaal of als brandstof. De verwerking voldoet aan de
minimumstandaard van het LAP.
Sectorplan 14: verpakkingsafval
Verpakkingsafval wordt gesorteerd in papier, karton, hout, metaal, glas en restafval. De uitgesorteerde delen
worden bij de overeenkomstige afvalstormen gevoegd. De verwerking hiervan is omschreven onder
desbetreffende sectorplannen. Glas en restafval wordt afgevoerd naar een erkende verwerker, waar ze in
overeenstemming met het LAP worden verwerkt. De verwerking voldoet aan de minimumstandaard van het
LAP.
Sectorplan 15: wit- en bruingoed
Wit- en bruingoed wordt allereerst gescheiden in schadelijke en bruikbare onderdelen. Het wit- en bruingoed
wordt vervolgens zo veel mogelijk gescheiden in deelstromen ten behoeve van nuttige toepassing.
Sectorplan 16: drukhouders
Drukhouders, die binnen de inrichting worden aangevoerd, betreffen LPG-tanks (en overige drukhouders) in
autowrakken. Deze worden binnen de inrichting uit de wrakken verwijderd en opgeslagen ten oosten van de
werkplaats/demontageruimte nabij de gasflessen. De LPG-tanks worden afgegeven aan een
vergunninghouder voor verwerking. De vergunninghouder ontdoet ze van de inhoud, waarna de tank geen
gevaarlijk afval meer is. De metalen komen voor hergebruik in aanmerking. De minimumstandaard voor
LPG-tanks is nuttige toepassing van de LPG-resten en nuttige toepassing van de tanks in de vorm van
materiaalhergebruik. LPG-tanks met een ECE-keurmerk moeten –eventueel na herkeuring – als product
worden hergebruikt. De acceptatie en verwerking past binnen de minimumstandaard van het LAP.
Gastanks en -flessen en brandblussers worden niet als afzonderlijke afvalstof geaccepteerd.
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Explosieve afvalstoffen, zoals afvalmunitie, vuurwerkafval en ontplofbare chemicaliën worden niet
geaccepteerd.
Sectorplan 18: papier en karton
Papier en karton wordt binnen de inrichting gesorteerd, ontdaan van reststoffen en vervolgens geperst.
Papier en karton wordt voor hergebruik afgevoerd. De acceptatie en verwerking past binnen de
minimumstandaard van het LAP.
Sectorplan 21: metaalafvalstoffen
Metaalafvalstoffen worden gesorteerd, gescheiden en eventueel geknipt. De metalen worden voor hergebruik
afgevoerd. De acceptatie en verwerking past binnen de minimumstandaard van het LAP.
Sectorplan 26: kabelreststoffen
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van papier- en kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen en
garnituren is scheiding van de metaalfractie en de restfractie, gevolgd door materiaalhergebruik van de
metaalfractie en verwijderen door verbranden van de restfractie.
Sectorplan 30: accu's
De accu's komen vrij bij de demontage van autowrakken of worden door particulieren aangeboden.
Ze worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Acceptatie en opslag past binnen de minimumstandaard
van het LAP.
Sturingsvoorschrift
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting op de afvalstoffen niet alle bewerkingen worden uitgevoerd
die in de minimum standaard zijn opgenomen. Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen,
inhoudende dat het afval moet worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval
conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.
Vergunningtermijn
Uit de algemene bepalingen voor vergunningverlening en de afzonderlijke sectorplannen volgt dat de
vergunning kan worden verleend voor een periode van maximaal 10 jaar. De vergunning wordt aangevraagd
voor 10 jaar en daarom ook verleend voor deze periode.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) moeten wij aan een Wmvergunningvoorschriften verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn
bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan echter ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al
dan niet na een be- of verwerking) nuttig toe te passen. Als daarvan aantoonbaar sprake is kan de
opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen.
In de aanvraag is per afvalstof aangegeven hoe de afvalstoffen in overeenstemming met de
minimumstandaard uit het LAP wordt opgeslagen, be- of verwerkt. Hierbij is ook aangegeven of de afvalstof
in overeenstemming met het LAP moet worden hergebruikt. In de aanvraag zijn geen uitzonderingen ten
opzichte van de minimumstandaard uit het LAP opgevoerd. Doordat het LAP bepaalt wanneer een afvalstof
moet worden hergebruikt, bepaalt het LAP ook of een afvalstof langer dan 1 jaar mag worden opgeslagen.
Dit is in een voorschrift vastgelegd.
Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) moet beschikken. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd
moeten zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord" (DVV). In het A&V-beleid moet
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.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende
monstername en analyse).
Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
In het LAP is aangegeven dat inrichtingen die gevaarlijke afvalstoffen accepteren over een adequate
administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) moeten beschikken.
In het LAP is aangegeven dat de AO/IC gebaseerd moet zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking
verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel moet worden gevormd.
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Bij de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de acceptatie en opslag van de gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting wordt vastgelegd
en gecontroleerd. Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met de
gevaarlijke afvalstoffen worden uitgevoerd en de risico's op een onjuiste verwerking daarvan te verminderen.
In overeenstemming met het gestelde in het rapport "De verwerking verantwoord" moeten wijzigingen in de
diverse procedures ter kennisgeving aan ons worden toegezonden. Wij hebben hierover voorschriften aan de
vergunning verbonden.
Scheiden en mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden 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.
Het mengen van afvalstoffen wordt niet aangevraagd en is dan ook niet toegestaan.
3.9
Afvalwater
3.9.1 Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan de lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
Aangezien voor de lozing van onderhavige inrichting gelijktijdig met deze vergunning tevens een
vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) aangevraagd is bij het waterschap
Hunze en Aa's, kunnen de lozingsvoorschriften in deze vergunning zich beperken tot de bescherming en
doelmatige werking van het riool en de bescherming van de kwaliteit van het rioolslib.
Aan de vergunning is verder een voorschrift verbonden met betrekking tot het (door middel van "good
housekeeping" maatregelen) voorkomen dan wel beperken van verontreiniging van het op het terrein
vrijkomende hemelwater.
Relatie Wvo-vergunning
Afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer bij de schrootschaar en van de wasplaats wordt op
gemeentelijk riool geloosd. Voor deze lozingen is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvovergunning aangevraagd bij het waterschap Hunze en Aa's.
3.10
Lucht
3.10.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- (fijn) stof
- verbrandingsgassen
- stoffen die de ozonlaag aantasten
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze richtlijn
is in 2003 geactualiseerd, waarbij de normstelling is aangescherpt. Bestaande installaties die vallen onder de
IPPC-richtlijn, moeten uiterlijk in oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige bestaande
installaties uiterlijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende veranderingen aan bestaande
installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van vergunningverlening.
3.10.2 Emissie van stof
Tijdens de aan- en afvoer en het bewerken van de afvalstoffen kunnen stofemissies ontstaan. Om stofemissie
te voorkomen zijn er maatregelen getroffen conform paragraaf 3.8.1 van de NeR. Zo is de mobiele breker
voor het afvalhout voorzien van een sproei-installatie. Ook worden de rijroutes binnen de inrichting, als
daartoe aanleiding bestaat, nat gehouden. Voorts wordt de valhoogte van het geshredderd hout tijdens het
bewerkingproces beperkt. Het geshredderd hout wordt in de opslag zo nodig nat gehouden. Ook tijdens het
laden en lossen wordt erop toegezien, dat het hout voldoende vochtig is, zodat geen stofemissie ontstaat.
Als 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 S2) tot nauwelijks (S4) of niet stuifgevoelig (S5).
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Tijdens het shredderen van hout kunnen stofdeeltjes ontstaan die onder de categorieën S2, S4 en S5 van de
NeR vallen. Rekening houdend met deze klassenindeling zijn aan de vergunning voorschriften verbonden
met betrekking tot stofhinder. Wij verwachten dat de inrichting met inachtneming van deze voorschriften
geen stofhinder zal veroorzaken.
3.10.3 Emissie van 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.
3.10.4 Besluit ozonlaagafbrekende stoffen en Besluit broeikasgassen
In airco-installaties van auto's kunnen HCFK's en/of HFK's aanwezig zijn. Het voorhanden hebben, het
bedrijfsmatig toepassen en het zich ontdoen van de HCFK's en/of HFK's moet voldoen aan het Besluit
ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 respectievelijk het Besluit broeikasgassen Wms 2003 en de op deze
besluiten gebaseerde nadere regels. In dit besluit zijn geen aanvullende voorschriften opgenomen.
3.10.5 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. Wij menen dat door het bedrijf
geen relevante stoffen worden uitgestoten waardoor de immissies van die stoffen toenemen. Met betrekking
tot deze stoffen zijn daarom ook geen aanvullende voorschriften gesteld.
3.11 Geluid
3.11.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapport 6011101.R02, WNP raadgevende ingenieurs,
23 december 2005 en aanvullende notitie 6011101.NO2, WNP, 14 maart 2006).
In de representatieve bedrijfssituatie vinden, uitsluitend in de dagperiode, de volgende akoestisch relevante
activiteiten plaats:
- gebruik van een schrootschaar gedurende maximaal 6 uur, hierbij is voor vullen tevens een kraan in
werking;
- gebruik van een houtshredder gedurende maximaal 8 uur, niet gelijktijdig met, en niet op dezelfde dag
als, de schrootschaar. Hierbij is voor vullen tevens een kraan in werking;
- gebruik van maximaal 3 mobiele kranen op het buitenterrein voor het sorteren van schroot en het vullen
van (metaal)containers gedurende effectief maximaal 4 uur;
- laad- en losactiviteiten/containerhandling (plaatsen of laden van maximaal 20 containers per dag);
- gebruik van een shovel en een heftruck voor intern transport en laden en lossen van vrachtauto's
gedurende gezamenlijk maximaal 8 uur;
- gebruik van een werkplaats voor demonteren van autowrakken;
- op- en overslaan, sorteren en persen van oud papier en karton in de papierloods;
- gebruik van een wasplaats;
- met schroot laden van een schip aan de kade aan het Winschoterdiep met een mobiele kraan gedurende
ca. 6 uur, gemiddeld 6 keer in ieder geval minder dan 12 keer per jaar.
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In de akoestische prognose zijn de volgende drie bedrijfssituaties onderscheiden:
1. Gebruik van de schrootschaar;
2. Gebruik van de houtshredder;
3. Het overslaan van schroot in een schip.
Deze situaties zijn apart beoordeeld omdat deze niet gelijktijdig plaatsvinden en niet op dezelfde dag
plaatsvinden, waarbij situaties 1 en 3 tevens niet plaatsvinden op een dag dat de houtshredder in werking is.
Bij situatie 3 is sprake van een incidentele afwijking van de representatieve bedrijfssituatie.
3.11.2 Geluidsbelasting
De inrichting ligt op een industrieterrein Hoogezand Noordwest. Rond het terrein is bij Koninklijk besluit
van 27 augustus 1991 ingevolge de Wet geluidhinder een zone vastgesteld. Voor het betreffende
industrieterrein is in 1996 een (geluids-) saneringsprogramma opgesteld. Dit programma omvatte voor de
onderhavige inrichting geen maatregelen.
De geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet overschrijden.
De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT.
De kortste afstand van de zonegrens tot de inrichting bedraagt in noordelijke richting circa 615 meter.
De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 40 dB(A). Hier is ten hoogste 50
dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De woningen in de zone die het dichtst bij Blijham Papier
BV liggen, zijn de woningen Foxham 21 t/m 55. De woning Foxham 42 ligt op ca. 80 meter van de grens
van de inrichting, de woning Foxham 21 op ca. 130 meter van de grens van de inrichting. Voor deze
woningen zijn ingevolge art. 72 lid 2 van de Wet geluidhinder op 21 november 1996 ten hoogste toelaatbare
waarden van de geluidsbelasting (MTG's) als gevolg van het industrieterrein van 60 dB(A) vastgesteld.
De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt hier ten hoogste 53 dB(A) (bij de woning Foxham 42).
Bij de woning Foxham 21 bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 49 dB(A). Deze hoogste waarden doen
zich voor in de bedrijfssituatie dat de houtshredder in werking is.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting blijkt dat de grenswaarden
ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone in acht worden genomen.
Op het industrieterrein zijn op korte afstand van de inrichting een aantal bedrijfswoningen aanwezig (de
woningen 6 en 13). Voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden niet. De geluidsbelasting van de
inrichting bij deze woningen, gemeten op 1,5 meter hoogte bedraagt ten hoogste 60 dB(A). Aan de in de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening genoemde streefwaarde van 65 dB(A) wordt voldaan.
Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op de zonegrens
en op controlepunten in de nabije omgeving van de inrichting (voorschriften 4.1.1 en 4.1.2).
De geluidsbelasting op deze punten is in overeenstemming met de aanvraagde geluidsruimte.
3.11.3 Maximale geluidniveaus
Als grenswaarde voor het LAmax ten aanzien van de woningen in de zone hanteren wij de vastgestelde
grenswaarde voor de geluidsbelasting plus 10 dB, hetgeen voor de meest dichtbij in de zone gelegen
woningen aan de Foxham neerkomt op een grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. De maximale
geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Blijham Papier BV bedragen bij de woningen in de zone ten hoogste
75 dB(A) in de dagperiode (dit is ter plaatse van de woning Foxham 41).
Bij de overige woningen in de zone treden LAmax-waarden op van 70 dB(A) of lager.
Voor woningen op het gezoneerde terrein gelden geen streef- of grenswaarden.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd (voorschrift 4.1.4).
3.11.4 Afwijkende/incidentele bedrijfssituaties
Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen
per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere
grenswaarden worden gesteld. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden niet aan de
grenswaarden van de geluidszone getoetst.
Op gemiddeld 6 en in ieder geval minder dan 12 dagen per jaar kan het voorkomen dat een schip met schroot
moet worden geladen, gedurende maximaal ca. 6 uur. Deze situatie beschouwen wij als een incidentele
bedrijfssituatie.
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De geluidsbelasting tijdens het laden van een schip is op alle punten met uitzondering van punt B40 lager
dan in de representatieve bedrijfssituatie. Wij achten deze geluidsbelasting voor een beperkt aantal dagen per
jaar aanvaardbaar. Aan de vergunning hebben wij een voorschrift verbonden, waarin voor controlepunt B40
afwijkende (4 dB hogere) grenswaarden zijn gesteld voor de geluidsbelasting op deze dagen (voorschrift
4.1.3).
Tevens moeten deze situaties worden geregistreerd, en moeten de geregistreerde gegevens minimaal 5 jaar in
de inrichting worden bewaard.
3.11.5 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van deze punten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de
zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting.
Op deze punten kan in het kader van het door ons uit te oefenen toezicht op de naleving worden gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is een
aanvullend voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van niet vergunningplichtige veranderingen van de
inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons
vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarden bij de woningen en op de
zonegrens voldaan blijft worden (voorschrift 4.5). In dat rapport moet worden aangegeven wat de niveaus op
de controlepunten na de verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het
geluidsrapport hebben ingestemd als controlewaarden.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig dan wel
vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal door ons worden
betrokken bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al dan niet kan worden
geaccepteerd.
3.11.6 Conclusies
Ten aanzien van de geluidsbelasting en de maximale geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch
aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wet geluidhinder worden in acht genomen.
3.12
Bodem
3.12.1 Bodemonderzoek
De nulsituatie van de bodem is omschreven in de volgende bodemrapporten:
- Verkennend bodemonderzoek van Grontmij NV afdeling Bodem en Water in opdracht van Blijham en
Jager Afvalstoffenbedrijf BV, Document Gt3.1423 O.N.:70797/41, datum oktober 1989;
- Verkennend bodemonderzoek van DHV Noord Nederland BV in opdracht van de gemeente HoogezandSappemeer, nummer R-M0832.JWB, datum 2 december 1997, versie 1.
- Verkennend bodemonderzoek van Grontmij Advies & Techniek BV in opdracht van Blijham
Afvalstoffenbedrijf BV, nummer PN 02/6962-1 (IK/rd), datum 9 maart 1999;
Deze rapporten zijn al in ons bezit en geven de nulsituatie van het terrein voldoende weer. De rapporten
maken onderdeel uit van deze vergunning. Dit is in de voorschriften bij deze beschikking vastgelegd.
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. Als op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde
referentiewaarde de bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, moet deze "nieuwe"
verontreiniging in het kader van de Wet milieubeheervergunning in beginsel worden gesaneerd.
Verder is in het besluit een bepaling opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de
vergunning haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
Artikel 8.16, lid c, van de Wet milieubeheer biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking
van de vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en
grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te saneren.
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3.12.2 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 (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, namelijk:
- vooropslag schroot;
- opslag vloeistofhoudende autowrakken;
- opslag accu's;
- opslag olie- en smeermiddelen;
- opslag gevaarlijke stoffen;
- opslag dieselolie;
- opslag motorblokken
- wassen van voertuigen;
- opslag verontreinigd schroot;
- knippen metalen;
- opslag en verwerken wit- en bruingoed;
Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing. Uit het verzoek om vergunning blijkt dat de aangebrachte
voorzieningen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) oplevert als bedoeld in de NRB. In de
vergunning is als voorschrift opgenomen dat de aangebrachte voorzieningen periodiek moeten worden
gecontroleerd en gekeurd.
3.13
Veiligheid
3.13.1 Brandveiligheid
Op 4 augustus 2005 heeft een brandveiligheidscontrole plaatsgevonden. De opmerking naar aanleiding van
deze controle zijn in de aanvraag verwerkt.
Repressieve middelen/voorzieningen
Op verschillende plaatsen binnen het bedrijfspand en op het nieuwe terreindeel zijn brandblusmiddelen
(poederblussers en slanghaspels) aangebracht. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met
betrekking tot het beschikbaar hebben en het onderhoud van de brandblusmiddelen.
3.13.2 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel en olie in tanks
Voor de opslag van diesel is PGS 30 van toepassing, voor zover die gaat over de bovengrondse opslag in
dubbelwandige en enkelwandige stalentanks. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen
waarin is vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de PGS 30. In dat voorschrift is ook specifiek
aangegeven welke hoofdstukken van de PGS van toepassing zijn.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10.000 kg)
Voor de opslag van gasflessen, LPG-tanks, motorolie, accu's, benzine, koelvloeistoffen is de PGS 15 van
toepassing. In deze vergunning hebben wij een voorschrift 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.
3.14
Energie
3.14.1 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.
In de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministers van Economische Zaken en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is beschreven op welke wijze het energieaspect moet
worden opgenomen in de milieuvergunning als het bedrijf niet valt onder de toelatingseisen voor het
convenant Benchmarking of de tweede generatie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-2).
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Blijham Papier BV behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot één van deze
convenanten mogelijk is.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het
elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m3 per jaar.
Wij volgen bij het opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire.
Binnen de inrichting wordt naar schatting 23000 kWh elektriciteit en 5000 m3 gas per jaar verbruikt.
Daarnaast wordt er nog eens 20.000 liter huisbrandolie verbruikt.
Het totale energieverbruik van de inrichting is daarmee lager dan de grenzen uit de Circulaire.
Wij hebben het dan ook niet nodig geacht om in dit geval voorschriften over het onderwerp energie in de
vergunning op te nemen.
3.15
Grondstoffen- en waterverbruik
3.15.1 Leidingwater
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5000 m3 of meer bedraagt. Binnen Blijham Papier BV wordt ca. 1000 m3 leidingwater gebruikt op
jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor schoonmaakwerkzaamheden.
Gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze vergunning geen
voorschriften gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
3.15.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De activiteiten van de inrichtingen zijn er op gericht, om afvalstoffen zodanig te bewerken dat deze wederom
in productieprocessen kunnen worden ingezet. Het beperken van het grondstoffenverbruik ligt buiten het
handelingsperspectief van Blijham Papier BV en is daarom in dit kader niet relevant.
3.16
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is vooral
van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen
goederen vervoerd worden. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers en/of meer
dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
3.17
Overige aspecten
3.17.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
In overeenstemming met 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.
3.17.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Als door ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in de inrichting)
nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet daarop door degene die de
inrichting drijft de nodige acties worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk
17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing. Dit hoofdstuk
verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk
melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval te
voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking tot
het voorval aan de melding moeten worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij de provincie
Groningen worden gemeld via het telefoonnummer 06-53977863.
3.17.3 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 als deze niet
binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht.
3.18
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
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4.

BESLUIT

4.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Blijham Papier BV
de gevraagde revisie vergunning 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 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10 van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de
gestelde bepalingen is voldaan.
4.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar.
4.3
Verhouding aanvraag en vergunning
De aanvraag maakt geen deel uit van de vergunning.
4.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning en/of onderdelen hiervan vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning
onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht.
Deze vergunning vervangt, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de
inrichting verleende vergunningen, deze vergunningen vervallen op het tijdstip waarop deze vergunning
onherroepelijk wordt.
4.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter

, secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
- Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hoogezand Sappemeer;
- Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's;
- VROM-inspectie regio Noord;
- Rijkswaterstaat, directie Noord Nederland;
- Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden.
- De heer J. van Dijken, De Foxham 9, 0601 LD Hoogezand.
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1

ALGEMEEN

1.1
Algemeen
1.1.1
In de inrichting moet tijdens de werkuren/openstelling ten minste één persoon aanwezig zijn, die
geïnstrueerd is over de opgelegde vergunningsvoorschriften.
1.1.2
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie over onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden.
In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a
De schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventieonderzoek, keuringen van brandblusmiddelen, visuele
inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingonderzoek,
akoestisch onderzoek, (periodieke) keuring LPG-installatie, keuringen van tanks, keuringen van
stookinstallaties, etc.);
c
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
d
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
e
Registratie van het energie- en waterverbruik;
f
Registratie van klachten van derden over milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
g
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
h
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.
1.1.3
De informatie en/of documenten in het centraal registratiesysteem moet 5 jaar binnen de inrichting worden
bewaard.
1.1.4
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door ons aangewezen ambtenaar op diens eerste
verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
1.1.5
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige
gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten
minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan ons worden gemeld.
1.1.6
Jaarlijks moet onderhoud worden uitgevoerd aan de stook- en verwarmingsinstallatie. Ten minste eenmaal
per jaar moet, met het oog op een optimale verbranding in de installatie, een beoordeling worden uitgevoerd
van de noodzakelijke afstelling en staat van onderhoud. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties
moet geschieden door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de certificatieregeling voor het uitvoeren van
onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, of over gelijkwaardige deskundigheid beschikt.
Meetrapporten en verdere rapportage van het onderhoud moeten worden opgenomen in het logboek van de
installatie, en moeten vijf jaar voor ons ter inzage worden gehouden.
1.1.7
Het jaarlijkse energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de
energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijf jaar in het bedrijf voor ons ter inzage.
1.1.8
Tussen 19.00 uur en 07.00 uur mogen er binnen de inrichting op het buitenterrein, werkplaatsen en in de
loodsen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
1.1.9
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q.
gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
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1.1.10
Als vergunninghoudster geen gebruik meer wil of kan maken van (een deel van) de vergunning, moet zij dit
onmiddellijk aan ons melden.
1.2
Terrein en wegen
1.2.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.2
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn.
Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
a
alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b
alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding
van aard en maximale hoeveelheid;
c
de delen van het terrein die niet voor publiek toegankelijk zijn en de wijze waarop dit deel van het
terrein is afgeschermd;
d
dat gedeelte van het terrein dat bestemd is voor de opslag van afvalstoffen.
1.2.3
De op de actuele plattegrond aangegeven terreingedeelten mogen uitsluitend worden gebruikt in
overeenstemming met de daarbij aangegeven bestemming.
1.2.4
Wijziging van de plattegrond moet een week voor effectuering ter kennisname aan ons worden overlegd.
1.2.5
Het terrein voor de opslag van afvalstoffen moet zodanig zijn ingericht dat:
a
inspecties en controles goed uitvoerbaar zijn;
b
alle handelingen betreffende opslag en transport goed uitvoerbaar zijn;
c
een goed overzicht over de opslag wordt verkregen;
d
alle autowrakken goed bereikbaar zijn.
1.2.6
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn
opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
1.2.7
Het terrein de wegen en de gebouwen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de
brand of het ongeval te bereiken moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- en/of
reddingsmateriaal.
1.2.8
De opslaghoogte van afvalstoffen mag maximaal 10 meter bedragen.
1.2.9
Buiten de openingstijden en als geen van de bij de inrichting behorende personen aanwezig zijn, mag het
terrein niet vrij toegankelijk zijn. Er moet hiervoor een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn en buiten de
openingstijden van de inrichting moet de inrichting met een slot zijn afgesloten .
1.2.10
Bij de ingang moeten borden zijn geplaatst waarop duidelijk is vermeld:
a
verboden voor onbevoegden;
b
naam, adres en telefoonnummer van de inrichting;
c
telefoonnummer(s) van de beheerder(s);
d
openingsdagen en openingstijden;
e
het provinciale milieualarmnummer.
1.3
Afleverinstallatie voor motorbrandstof
1.3.1
Als een tank voor kleinschalig afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen wordt gebruikt, moet de
afleverslang zijn voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan. Ook als een handpomp
wordt gebruikt moet het vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien.
Als het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, moet
een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen
worden.
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1.4
Reinigen van voertuigen en werktuigen
1.4.1
Het reinigen met stoom of met water van voertuigen en werktuigen moet plaatsvinden op een speciaal
daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op een zodanige
wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting kan verspreiden.
1.4.2
Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in een tank, die constructief deel
uitmaakt van de hogedrukreiniger. De brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 liter, moet van
een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud onder normale omstandigheden
geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40°C.
1.5
Werkplaats voor motorvoertuigen
1.5.1
Het is verboden in de inrichting:
a
werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van een
brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig of werktuig, die brandstof bevatten of
kunnen bevatten;
b
motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden;
c
buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;
d
motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren;
e
afvalstoffen, zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken, anders te bewaren dan in gesloten
bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.
1.5.2
In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd evenals in enig ander gebouw van de
inrichting mogen geen tankwagens aanwezig zijn, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen genoemd
in het VLG, tenzij de tank door een door ons aanvaarde deskundige gasvrij is gemaakt en hiervan een bewijs
aanwezig is.
1.5.3
Het proefdraaien van verbrandingsmotoren mag uitsluitend plaatsvinden in een ruimte waar
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de
uitlaatgassen op doelmatige wijze op de buitenlucht worden afgevoerd door middel van een op de uitlaat van
de verbrandingsmotor bevestigde slang van doelmatig materiaal.
Als een uitlaatgasafzuigventilator wordt toegepast moet de slang op de zuigzijde van deze ventilator zijn
aangesloten. Deze afzuigventilator moet de uitlaatgassen door een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding
van doelmatig en onbrandbaar materiaal afvoeren tot ten minste 1 meter boven de hoogste daklijn van het
pand.
1.6
Opslag van vloeistoffen in emballage
1.6.1
Vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.
1.6.2
Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de
opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet
meegerekend te worden.
1.6.3
Emballage van bodembedreigende vloeistoffen moet zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte lekbak.
Een vloeistofdichte lekbak moet, als het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de
totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud
hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige
emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.
Toelichting:
Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen.
Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die al voor andere
opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals de lekbak van een
dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen gevaarlijke
chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking komen.
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1.6.4
Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, als deze buiten het
bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater
niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.
1.6.5
Vloeistoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
vloeistoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
1.7
Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
1.7.1
De hoeveelheden opgeslagen vloeistoffen (inclusief vloeistoffen voor eigen gebruik) mogen ten hoogste
bedragen:
vloeistof
opslag
a. schone diesel voor eigengebruik:
5.000 liter;
a. afgewerkte olie :
1.000 liter;
b. schone benzine, vuile benzine en diesel:
500 liter;
c. remolie :
200 liter;
d. koelvloeistof:
500 liter;
e. ruitensproeiervloeistof:
200 liter.
Als vloeistoffen zijn opgeslagen in drums, dan moeten deze voorzien zijn van een UN-keur.
1.7.2
De in het vorige voorschrift genoemde stoffen moeten in goed gesloten emballage worden bewaard.
1.7.3
De opslag van benzine, accu's, motorolie en koelvloeistof in emballage moet voldoen aan de volgende
voorschriften uit PGS 15: 3.2.1.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.3.1, 3.3.3, 3.9, 3.10.1, 3.11.1, 3.13.5, 3.14, 3.15,
3.16, 3.20, 3.21 en 3.23.
1.7.4
Een brandveiligheidsopslagkast moet voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de PGS 15 en te worden
opgesteld, ingericht en gebruikt in overeenstemming met bijlage 4 van de PGS 15.
1.7.5
Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt in overeenstemming met hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.
1.7.6
Een uitpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt in overeenstemming met hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.
1.8
Opslag- of opstelplaatsen van gasflessen en LPG tanks
1.8.1
Gasflessen en LPG-tanks moeten in overeenstemming met paragraaf 6.2 van PGS 15 worden opgeslagen.
1.8.2
Afwijkingen van de installatie-eisen in paragraaf 6.2 van PGS 15 moeten vooraf ter goedkeuring aan ons
worden gemeld.
1.9
Opslag dieselolie in bovengrondse tanks
1.9.1
In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55 oC, zoals
dieselolie, in de buitenlucht worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.
1.9.2
Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30, van welke richtlijn de
artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op een bovengrondse tank die is
opgericht voor 1 oktober 2000.
1.9.3
Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of
certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan ons worden overgelegd, moeten mede zijn begrepen andere
door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstellingen.
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1.9.4
Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van:
a
de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;
b
de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.
Deze documenten of een kopie daarvan moeten ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of
kaartsysteem worden bewaard
1.9.5
De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig
zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.
1.10
Brandveiligheid
1.10.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.10.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
1.10.3
De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.
1.10.4
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd
en in orde zijn bevonden. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN-EN 671 deel 1. Het onderhoud van
draagbare blustoestellen moet in overeenstemming met NEN 2559, NEN-EN 671 deel 3 en ISO 11602-2
plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOBerkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met
datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.
Toelichting:
Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor
Preventie (www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)
1.10.5
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter inzage
aanwezige registratie (een stikker met maand van keuring is voldoende).
1.10.6
Brandende afvalstoffen, grondstoffen en materialen moeten direct worden geblust.

2

AFVALSTOFFEN

2.1
Algemeen
2.1.1
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
2.1.2
Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd mogen
niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de
bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.
2.1.3
Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen
moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting
plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
2.1.4
Opgeslagen afvalstoffen die kunnen uitlogen (zoals metalen van machines, installaties of onderdelen
daarvan) moeten op een vloeistofdichte ondergrond zijn opgeslagen waarbij uittredend vocht wordt
opgevangen zonder dat het in de bodem en/of oppervlaktewater kan geraken.
2.1.5
Op de inrichting moeten containers aanwezig zijn waarin ongewenste (afval) stoffen, die onverhoopt in de
geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle containers moeten
binnen een week worden afgevoerd.
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2.1.6
Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden aangeharkt of aangeveegd en worden
opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige
emballage.
2.1.7
Als een afvalstof binnen de inrichting niet alle bewerkingen ondergaat die volgens de minimumstandaard
van het Landelijk Afvalbeheerplan noodzakelijk zijn moet deze afvalstof worden afgevoerd naar een erkende
verwerker die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.
2.1.8
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
2.1.9
Buiten de inrichting mogen geen containers zijn geplaatst.
2.1.10
Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder kga en kca, (inclusief verpakkingen) moeten in overeenstemming met de
daarvoor geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
2.1.11
Volle opslagvoorzieningen moeten zo spoedig mogelijk worden afgevoerd en worden vervangen door lege
opslagvoorzieningen. Hiertoe moeten binnen de inrichting voldoende lege opslagmiddelen aanwezig zijn.
2.2
Acceptatie algemeen
2.2.1
In de inrichting mogen de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:
Code

Omschrijving afval

02

Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en verwerking

02 01

afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij

02 01 10

Metaalafval

15

Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)

15 01

verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

15 01 01

papieren en kartonnen verpakking

15 01 02

kunststofverpakking

15 01 03

houten verpakking

15 01 04

metalen verpakking

16

Niet elders in de lijst genoemd afval

16 01

afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde
machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14,
16 06 en 16 08)

16 01 03
16 01 04

afgedankte banden
*

16 01 06
16 01 10

afgedankte voertuigen
afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten

*

explosieve onderdelen (bv. air bags)

16 01 16

tanks voor vloeibaar gas

16 01 17

ferrometalen

16 01 18

non-ferrometalen

16 01 19

kunststoffen

16 02

afval van elektrische en elektronische apparatuur

16 02 09

*

transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten

16 02 10

*

niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die PCB's bevat of daarmee verontreinigd is

16 02 11

*

afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat

16 02 12

*

afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat

16 02 13

*

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen 2 bevat

16 02 14
16 02 15
16 02 16
16 06

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur
*

uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen
niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen

batterijen en accu's
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16 06 01

*

17 02

hout, glas en kunststof

17 02 01

c hout

17 02 03
17 04

loodaccu's

c kunststof
metaal (inclusief legeringen)

17 04 01

c koper, brons en messing

17 04 02

c aluminium

17 04 03

c lood

17 04 04

c zink

17 04 05

c ijzer en staal

17 04 06

c tin

17 04 07

c gemengde metalen

17 04 09

* c metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

17 04 10

* c kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten

17 04 11

c niet onder 17 04 10 vallende kabels

19

Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke
consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

19 10

afval van de shredding van metaalhoudend afval

19 10 01

ijzer- en staalafval

19 10 02
19 12

non-ferroafval
afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)

19 12 01

papier en karton

19 12 02

ferrometalen

19 12 03

non-ferrometalen

19 12 07

c niet onder 19 12 06 vallend hout

20

Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen)
inclusief gescheiden ingezamelde fracties

20 01

gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)

20 01 01

papier en karton

20 01 33

*

onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu’s alsmede ongesorteerde mengsels van
batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten

20 01 35

*

niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke
onderdelen bevat

20 01 36

niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

20 01 39

kunststoffen

20 01 40

metalen

2.2.2
De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen mag voor de verschillende
afvalstromen niet meer zijn dan in de onderstaande tabel staat aangegeven. Ook mag in de inrichting per
kalenderjaar maximaal 60.000 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de
maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Afvalstroom
Afvalstofcode
maximale Tonnage
per jaar
opslag
capaciteit (maximaal)
(ton)
ijzerschroot
02 01 10, 15 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,
8.000
20.000
17 04 07, 17 04 09, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40
roestvrijstaal
02 01 10, 15 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 17 04 05,
100
100
17 04 07, 17 04 09, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40
aluminium
16 01 18, 17 04 02, 17 04 07, 17 04 09, 19 10 02,
1000
1.000
19 12 03, 20 01 40
Overige metalen
17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06
1000
5000
oud papier
15 01 01, 19 12 01, 20 01 01
5.000
20.000
hout
17 02 01, 19 12 07
5.000
10.000
autowrakken
16 01 04, 16 01 06
100 stuks
1.000 stuks
accu's
16 06 01, 20 01 33
50 stuks
200 stuks
autobanden
16 01 03
10 ton
40 ton
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elektrische en elektronische
16 02 09, 16 02 10, 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13,
100
1000
apparatuur
16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36
Kabels
17 04 10, 17 04 11
100
500
Kunststoffen
15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39
1000
5000
2.2.3
De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens
onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden
opgeslagen.
2.2.4
De vergunninghouder is verplicht te werken volgens het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de ao/ic zoals
deze in bijlage 4 van de aanvraag is omschreven inclusief, voor zover van toepassing, de gemelde
wijzigingen hierop.
2.2.5
Wijzigingen in voorschrift 2.2.4 genoemde procedures moeten 2 weken voordat ze worden doorgevoerd aan
ons worden gemeld.
2.2.6
Ten behoeve van de registratie moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die moeten worden
geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde
weegvoorziening.
De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) in overeenstemming met de daarvoor
geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten
van weegvoorziening(en) aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.
2.3
Opslag van afvalstoffen
2.3.1
Afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar worden opgeslagen.
2.3.2
In afwijking van het vorig voorschrift mogen afvalstoffen, waarvan het LAP bepaalt dat deze nuttig moeten
worden toegepast, maximaal 3 jaar worden opgeslagen.
2.3.3
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige
geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
2.3.4
De verpakking van gevaarlijk afval moet:
a
Dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
b
Zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven
welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.
2.3.5
Alle materialen en (afval)stoffen, die binnen de inrichting aanwezig zijn, moeten zodanig worden opgeslagen
en/of opgeruimd dat binnen en buiten de inrichting geen zwerfvuil ontstaat. Eventueel ontstaan zwerfvuil
moet dagelijks worden opgeruimd en er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om herhaling te
voorkomen.
2.4
Afvalwater
2.4.1
Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan de doelmatige werking van het openbaar riool of de bij dit riool
behorende apparatuur niet wordt belemmerd, ook mag de verwerking van slib uit het openbaar riool door de
lozing niet worden belemmerd.
2.4.2
Het moet worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt dat het vrijkomend hemelwater op het
terrein wordt verontreinigd
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2.4.3
Het afvalwater (waaronder schoon hemelwater) afkomstig van de inrichting mag niet afstromen naar
belendende percelen.)

3

BODEM

3.1
Algemeen
3.1.1
Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.
Toelichting:
Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, als daaraan geen
verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een
bewerking van het water is toegenomen en als daaraan geen warmte is toegevoegd.
3.1.2
Op de plaatsen in een inrichting waar handelingen plaatsvinden met vloeistoffen of vloeistof bevattende
onderdelen is een vloeistofdichte vloer of voorziening aangebracht die bestand is tegen inwerking van de
desbetreffende vloeistoffen en tegen krachten die op de desbetreffende vloer of voorziening worden
uitgeoefend. Dit geldt in ieder geval voor de gedeelten van een inrichting die bestemd zijn voor:
- het opslaan van autowrakken die nog niet zijn ontdaan van vloeistoffen of vloeistof bevattende
onderdelen;
- het aftappen van vloeistoffen of het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen;
- het opslaan van vloeistoffen of vloeistof bevattende onderdelen.
- herstelwerkzaamheden;
- afleveren van brandstoffen aan voertuigen en werktuigen;
- wassen van voertuigen;
- knippen van metalen;
- opslag afvalstoffen die kunnen uitlogen;
- demonteren van autowrakken.
3.1.3
De vloeistofdichte verharding moet vloeistofdicht aansluiten op eventuele goten en op de trottoirgedeelten.
Het afvloeien van vloeistof mag niet worden belemmerd door opstaande kanten van goten en dergelijke.
De op de vloeistofdichte verharding opgevangen vloeistof, hemelwater daaronder ook begrepen, moet
blijvend afvloeien naar het afvoersysteem. Het vloeistofdichte oppervlak moet voldoende vlak zijn en op
afschot zijn gelegen om plasvorming te voorkomen.
3.1.4
Doorvoeren van kabels en leidingen inclusief lekplaten en bevestigingspunten op of in een vloeistofdichte
vloer of verharding moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
3.1.5
Het aftappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen, evenals het opslaan
van afgetapte vloeistoffen en gedemonteerde vloeistof bevattende onderdelen geschiedt onder een
overkapping of een gelijkwaardige voorziening die de vloeistofdichte vloer of voorziening afdoende tegen
het inregenen beschermt.
3.1.6
Vloeistoffen worden opgeslagen in gesloten vloeistofdichte verpakkingen of opslagmiddelen die bestand zijn
tegen de desbetreffende vloeistoffen. Deze verpakkingen of opslagmiddelen worden opgesteld in een
vloeistofdichte lekbak met voldoende opvangcapaciteit.
3.1.7
Oliefilters, accu's en PCB/PCT-houdende condensatoren, worden opgeslagen in vloeistofdichte verpakkingen
of opslagmiddelen die bestand zijn tegen de in die onderdelen aanwezige vloeistoffen. Accu's en PCB/PCThoudende condensatoren worden rechtop opgeslagen.
3.1.8
De vloeistofdichte vloeren en voorzieningen worden goed onderhouden en regelmatig geïnspecteerd.
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3.1.9
Vloeistoffen die uit autowrakken of vloeistof bevattende onderdelen daarvan lekken, worden onmiddellijk
opgevangen en opgeslagen in een opslagmiddel als bedoeld in voorschrift 3.1.6.. Hiervoor moeten voldoende
opvangvoorzieningen aanwezig zijn.
3.1.10
Gemorste of gelekte vloeistoffen moeten onmiddellijk opgeruimd worden. Hiervoor moeten op de plaatsen
in een inrichting waar deze vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen
aanwezig zijn.
Toelichting:
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.
3.1.11
Gemorste vloeistoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet
worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
3.1.12
Lekkages moeten direct worden verholpen en de verspreiding van lekkende (vloei)stof moet worden beperkt.
Daartoe moeten bij de vloeistofdichte vloeren en de opslag van bodembedreigende vloeistoffen de volgende
voorzieningen zijn aangebracht:
a
overmaatse vaten voor lekkende emballage;
b
materiaal om lekkages te stoppen;
c
de mogelijkheid om binnen redelijke termijn volgelopen opvangbakken/rioleringen leeg te pompen.
3.1.13
De op de vloeistofdichte vloer of voorziening gelekte of gemorste vloeistoffen, evenals bedrijfsafvalwater en
regenwater dat met de vloeistofdichte vloer of voorziening in aanraking is gekomen, worden op
milieuverantwoorde wijze afgevoerd.
3.1.14
De vloeistofdichte vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof van het
vloeistofdichte vloergedeelte kan aflopen, anders dan naar de bedrijfsriolering die op het vloeistofdichte
vloergedeelte is aangesloten.
3.1.15
Oliën, vetten of water mogen niet van een vloeistofdichte vloer worden geschrobd of gespoten.
3.1.16
Binnen 3 maanden na van kracht worden van deze vergunning moet van een vloeistofdichte vloer en/of
opvangvoorziening de vloeistofdichtheid zijn beoordeeld en gekeurd door een deskundige inspecteur, zoals
bedoelt in de PBV/CUR-Aanbeveling 44.
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.
3.1.17
De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet vloeistofdicht zijn
volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde
(vloei)stoffen.
Toelichting:
Er sprake van afvalwater of verontreinigd hemelwater tot en met het zuiveringstechnisch werk (oliewater-slibafscheider).
Bij bedrijfsrioleringen onder vrij verval is bij de beoordeling in overeenstemming met CUR/PBVaanbeveling 44 een bepaald lekverlies toegestaan.
3.1.18
Bij het ontwerp en de aanleg van een nieuwe vloeistofdichte vloer of verharding moet 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.
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3.1.19
Bij goedkeuring moet door de deskundige inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening zijn
afgegeven. De keuringstermijn moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
3.1.20
Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle met regelmatige
intervallen een vloeistofdichte opvangvoorziening controleren. De frequentie van deze controles moet door
de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
3.1.21
De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de
checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44.
3.1.22
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 in overeenstemming met de CUR/PBV-aanbeveling 44.
3.1.23
Als 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 in overeenstemming met de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.
3.1.24
Het onderhoud van de ondergrondse bedrijfsriolering moet plaatsvinden in overeenstemming met het
CUR/PBV-Rapport 2001-3 'Beheer en onderhoud van bedrijfsrioleringen'.
3.2
Onderzoeken
3.2.1
Als op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning, effectgerichte bodembeschermende
voorzieningen moeten worden getroffen, die de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk
kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende
voorzieningen zijn getroffen.
3.2.2
Als bestaande effectgerichte bodembeschermende voorzieningen, de uit te voeren onderzoeken als bedoeld
in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht zo dicht
mogelijk bij het emissiepunt of bij de rand van de desbetreffende voorziening.
3.2.3
De resultaten uit de onderstaande bodemrapporten gelden als nulsituatie voor de bodemkwaliteit:
- Verkennend bodemonderzoek van Grontmij NV afdeling Bodem en Water in opdracht van Blijham en
Jager Afvalstoffenbedrijf BV, Document Gt3.1423 O.N.:70797/41, datum oktober 1989;
- Verkennend bodemonderzoek van DHV Noord Nederland BV in opdracht van de gemeente HoogezandSappemeer, nummer R-M0832.JWB, datum 2 december 1997, versie 1;
- Verkennend bodemonderzoek van Grontmij Advies & Techniek BV in opdracht van Blijham
Afvalstoffenbedrijf BV, nummer PN 02/6962-1 (IK/rd), datum 9 maart 1999.
3.2.4
Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet op aanwijzing van ons worden
uitgevoerd nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan. Het onderzoek moet
betrekking hebben op de door ons aan te wijzen locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd
conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van ons is verkregen voor het toepassen
van een andere onderzoeksstrategie.
3.2.5
De resultaten van het herhalingsonderzoek moeten binnen één maand na uitvoering hiervan aan ons worden
gezonden.
3.2.6
Als uit de resultaten van het herhalingsonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan
verontreinigende stoffen dan moet in overleg met ons een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van
de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden
uitgevoerd:
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a
b
c

Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van
de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken;
Aan ons gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de
wijze van saneren;
Eventuele tanks of andere objecten (zoals kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende
stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, als nodig, worden hersteld of
vervangen.

3.2.7
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 eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste
voldoen aan "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd
bodemonderzoek", SDU te Den Haag, oktober 1993 ISBN 90-12-08118-1. In afwijking hiervan moeten de
monster- en analysemethoden voldoen aan NEN 5740.
3.2.8
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het laatste
bodemonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende
activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten
plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het laatste bodemonderzoek onderzochte locaties moet het
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het herhalingsonderzoek.
3.2.9
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan ons zijn gezonden.
3.2.10
Degene die de inrichting drijft is verplicht om bij constatering van een bodembelasting de bodem te
herstellen gebruikmakend van hersteltechnieken in overeenstemming met de Stand der Techniek.

4

GELUID EN TRILLINGEN

4.1
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag in de representatieve
bedrijfssituatie op de aangegeven beoordelingspunten op de zonegrens gemeten op 5 meter hoogte niet meer
bedragen dan:
punt coördinaten
identificatie
LAr,LT dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
201
244872, 577503 zonegrens (richting noordwest) 40
203
245874, 577135 zonegrens (richting noord)
38
206
246602, 576782 zonegrens (richting noordoost)
32
213
245748, 575628 zonegrens (richting zuid)
27
216
244589, 575510 zonegrens (richting zuidwest)
31
4.2
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag in de representatieve
bedrijfssituatie op de aangegeven controlepunten gemeten op 1,5 meter hoogte niet meer bedragen dan:
punt coördinaten
identificatie
LAr,LT dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
B35 245101, 576811 50 m van terreingrens (ri. O)
55
B37 244921, 576721 50 m van terreingrens (ri. ZW)
65
B40 245101, 576811 50 m van terreingrens (ri. N)
52
B47 245254, 576661 50 m van terreingrens (ri. O)
55
B48 245168, 576597 50 m van terreingrens (ri. ZO)
56
B52 245020, 576539 Overzijde weg t.o. inrit
53
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4.3
In afwijking van het gestelde in voorschrift 4.1.2. mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte
werkzaamheden of activiteiten tijdens de incidentele bedrijfssituatie niet meer dan 11 keer per jaar van 07.00
tot 19.00 uur op volgend controlepunt gemeten op 1,5 meter hoogte niet meer bedragen dan:
punt coördinaten
identificatie
LAr,LT dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
B40 245101, 576811 50 m van terreingrens (ri. N)
56
In dat geval moet(en):
- de data, de tijden en een omschrijving van de activiteit(en) in een logboek worden vastgelegd;
- de in het logboek geregistreerde gegevens moeten tenminste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard
en op eerste verzoek aan een bevoegd controleur worden getoond.
4.4
Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties
en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie,
mag op de aangegeven controlepunten gemeten op 5 meter hoogte niet meer bedragen dan:
punt coördinaten
identificatie
LAr,LT dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
B35 245101, 576811 50 m van terreingrens (ri. O)
73
B37 244921, 576721 50 m van terreingrens (ri. ZW)
77
B40 245101, 576811 50 m van terreingrens (ri. N)
77
B47 245254, 576661 50 m van terreingrens (ri. O)
66
B48 245168, 576597 50 m van terreingrens (ri. ZO)
70
B52 245020, 576539 Overzijde weg t.o. inrit
76
4.5
Bij een verandering van de inrichting in de zin van artikel 8.1, derde lid, van de Wm kan van de
controlewaarden van voorschrift 4.2 worden afgeweken, mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd
gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift 4.1 niet worden overschreden. Dit moet worden
aangetoond door middel van een rapportage met de resultaten van metingen en/of berekeningen van de
geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde punten.
4.6
De houtshredder en schrootschaar mogen niet op dezelfde dag gebruikt worden.
4.7
Op de dag dat een schip wordt geladen mag de houtshredder niet worden gebruikt.
4.8
Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden in
overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
De inrichting mag tussen 19.00 uur en 07.00 uur, en op zon- en algemeen erkende feestdagen, niet in
werking zijn.

5

LUCHT

5.1
Stuifgevoelige stoffen
5.1.1
In de inrichting moet 2 meter boven de dichtstbijzijnde gebouwen een doelmatige windsnelheidsmeter
aanwezig zijn.
5.1.2
Gemorste stuifgevoelige stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.
5.1.3
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse S2 mag niet plaatsvinden, als de
windsnelheid groter is dan 8 m/s.
5.1.4
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse S4 en S5 mag niet plaatsvinden, als
de windsnelheid groter is dan 20 m/s.
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5.1.5
Stofemissies tengevolge van het overslaan van stuifgevoelige stoffen moeten worden voorkomen door de
storthoogte te beperken tot minder dan één meter.
5.1.6
De goederen moeten zodanig bevochtigd worden dat verstuiving tijdens bewerking, verlading, opslag en
transport wordt voorkomen.
5.1.7
Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan.
5.1.8
Buiten de inrichting mag geen visueel waarneembare stofwerveling afkomstig uit de inrichting aanwezig
zijn.
5.2
Transportmiddelen
5.2.1
De verbrandingsmotor van een transportmiddel moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de
uitlaat en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.
5.2.2
De verbrandingsmotor van een transportmiddel moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg
roet- en rookloos zijn.
5.2.3
Het bijvullen van een brandstofreservoir van een transportmiddel mag uitsluitend in de buitenlucht
plaatsvinden.

6

BEWAREN, BEWERKEN EN VERWERKEN VAN AUTOWRAKKEN

6.1

Acceptatie

6.2
Algemene bedrijfsvoering
6.2.1
In de inrichting mogen alleen werkzaamheden worden verricht die met voertuigen bestemd voor demontage
en voertuigen bestemd voor de handel samenhangen, tenzij het andere werkzaamheden betreft die met name
in de vergunning worden genoemd.
6.2.2
Het uitvoeren van bewerkingen aan accu's is niet toegestaan.
6.3
Opslag en overslag van autowrakken vóór bewerking
6.3.1
Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van de in voorschrift 6.4.1 genoemde stoffen, preparaten of andere
producten worden direct bij binnenkomst in een inrichting en in afwachting van de verdere bewerking op een
specifiek daarvoor aangewezen gedeelte van de inrichting opgeslagen en worden niet gestapeld.
6.3.2
Een autowrak mag vóór bewerking uitsluitend worden overgedragen aan een inrichting voor het opslaan van
vijf of meer autowrakken of aan een inrichting voor het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van
autowrakken, niet zijnde een inrichting die uitsluitend vanwege de aanwezigheid van een shredderinstallatie
als een zodanige inrichting is aan te merken, als de in de voorschriften 6.4.1 en 6.4.6 bedoelde stoffen,
preparaten of andere producten nog niet zijn afgetapt of gedemonteerd.
6.4
Bewerking van autowrakken
6.4.1
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, na de ontvangst van het autowrak worden de
volgende stoffen, preparaten of andere producten, als aanwezig, uit het autowrak afgetapt of gedemonteerd
en vervolgens opgeslagen:
- motorolie;
- transmissieolie;
- versnellingsbakolie;
- olie uit het differentieel;
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- hydraulische olie;
- remvloeistoffen;
- koelvloeistoffen;
- ruitensproeiervloeistoffen;
- airconditioningsvloeistoffen;
- benzine;
- diesel;
- LPG-tank, inclusief LPG;
- accu, inclusief accuzuren;
- oliefilter;
- PCB/PCT-houdende condensatoren;
- batterijen.
6.4.2
Restanten van vloeistoffen worden zo goed mogelijk uit leidingen afgetapt. De aftappunten worden na het
aftappen weer afgesloten.
6.4.3
Als dat noodzakelijk is voor het producthergebruik van gedemonteerde onderdelen worden de oliën niet uit
de desbetreffende onderdelen afgetapt of wordt het oliefilter teruggeplaatst.
6.4.4
Het demonteren van een LPG-tank geschiedt in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte.
Het aftappen van LPG uit een LPG-tank geschiedt in een inrichting waarvoor een vergunning is verleend die
op het tijdstip dat die handeling plaatsvindt geldig is.
6.4.5
Het aftappen van airconditioningvloeistof geschiedt overeenkomstig de voorschriften die ter zake zijn
opgenomen in paragraaf 6 van de bij de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 behorende
bijlage.
6.4.6
Autowrakken worden binnen de inrichting ontdaan van de volgende stoffen, preparaten of andere producten:
- banden;
- binnenbanden;
- grotere kunststofonderdelen die als materiaal hergebruikt kunnen worden, zoals bumpers, grilles,
wieldoppen, achter- en knipperlichten, instrumentenborden of delen daarvan en vloeistoftanks, als voor
die kunststofonderdelen een mogelijkheid voor materiaalhergebruik bestaat en die kunststofonderdelen in
een shredderinstallatie niet zodanig worden gescheiden dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden;
- metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten als deze metalen niet in de
shredderinstallatie worden gescheiden;
- glas, inclusief koplampenglas;
- katalysatoren;
- ontplofbare onderdelen, zoals airbags en gordelspanners, voor zover deze niet onschadelijk zijn gemaakt;
- onderdelen die lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en als zodanig zijn gecodeerd;
- andere materialen waarvoor economisch haalbare mogelijkheden voor materiaalhergebruik beschikbaar
zijn, zoals rubberstrips, veiligheidsgordels, kokoshaar, polyurethaan-schuim, als die materialen in een
shredderinstallatie niet zodanig worden gescheiden dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden.
6.4.7
Het is niet toegestaan een autowrak op een zodanige wijze te pletten, te knippen of anderszins mechanisch te
verkleinen dat de identiteit en de inhoud daarvan niet meer herkenbaar zijn.
6.5
Opslag en afvoer van afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten
6.5.1
Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift 6.4.1,
worden voor zover dat nodig is voor product- of materiaalhergebruik of nuttige toepassing afzonderlijk
bewaard.

pagina 37 van 51

6.5.2
Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift 6.4.6,
worden op een tegen het inregenen beschermde plaats in daartoe geschikte opslagmiddelen, zoals stellingen,
containers of zakken, opgeslagen, en op een zodanige wijze dat de mogelijkheden voor product- en
materiaalhergebruik en nuttige toepassing niet worden geschaad. Banden worden zodanig opgeslagen dat de
gevaren voor en als gevolg van brand worden geminimaliseerd.
6.5.3
Niet voor producthergebruik geschikte stoffen, preparaten of andere producten, waarvoor wel een
mogelijkheid van materiaalhergebruik of nuttige toepassing bestaat, worden gescheiden gehouden en
gescheiden afgevoerd naar een inrichting met een milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige
verwerkingsmogelijkheid.
6.5.4
Volle opslagvoorzieningen worden zo spoedig mogelijk afgevoerd en vervangen door lege
opslagvoorzieningen.
6.6
Opslag en afvoer van autowrakken na bewerking
6.6.1
Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van alle stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in
voorschrift 6.4.6 worden maximaal twee hoog, met een maximale hoogte van 4,5 meter, gestapeld op een
daartoe aangewezen gedeelte van de inrichting, dan wel worden op een zodanige wijze in stellingen
gestapeld dat deze gemakkelijk kunnen worden geïnspecteerd en gedemonteerd.
6.6.2
Autowrakken waarvan alle in voorschrift 6.4.6 bedoelde stoffen, preparaten of andere producten zijn afgetapt
of gedemonteerd, worden afgevoerd naar een inrichting waarin zich een shredderinstallatie bevindt waarin
autowrakken worden verwerkt of vernietigd overeenkomstig het voorschrift onder paragraaf "verwerking of
vernietiging van autowrakken in shredderinstallaties".
6.7
Verwerking of vernietiging van autowrakken in shredderinstallaties
Bij de verwerking of vernietiging van autowrakken in een shredderinstallatie worden autowrakken
gescheiden in direct als materiaal her te gebruiken metaalschroot en shredderafvalstoffen.
Met ingang van 1 januari 2007 worden shredderafvalstoffen afkomstig van autowrakken, als technologieën
voor de nuttige toepassing van shredderafvalstoffen beschikbaar zijn, afgevoerd ten behoeve van nuttige
toepassing.
6.8
Certificaat van vernietiging voor autowrakken met een buitenlands kenteken
6.8.1
Bij de ontvangst van een autowrak met een kenteken dat verstrekt is door een in een andere lidstaat van de
Europese Unie daartoe aangewezen instantie, wordt desgevraagd aan degene die zich van dat autowrak
ontdoet een certificaat van vernietiging als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de autowrakkenrichtlijn
afgegeven, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
a
de naam, het adres en de handtekening van degene die het certificaat van vernietiging afgeeft;
b
de naam en het adres van het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend aan degene die het
certificaat van vernietiging afgeeft;
c
de datum van afgifte van het certificaat van vernietiging;
d
het kenteken van het autowrak, inclusief de kenletters van het land daarop;
e
de categorie van voertuigen, bedoeld in artikel 1, onder a, waartoe het autowrak behoort alsmede het
merk en het model van het autowrak;
f
het chassisnummer van het autowrak;
g
de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder van het afgegeven
autowrak.
6.8.2
Bij het certificaat van vernietiging wordt het bij het autowrak behorende kentekenbewijs gevoegd. Als het bij
het autowrak behorende kentekenbewijs niet aanwezig is, wordt dat tevens op het certificaat van vernietiging
aangegeven.
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7

ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR.

7.1
Algemeen
7.1.1
Uit gescheiden ingezamelde elektrische en elektronische apparatuur moeten ten minste de volgende stoffen,
preparaten en onderdelen worden verwijderd:
- alle vloeistoffen;
- polychloorbifenyl (PCB)-houdende condensatoren;
- kwikhoudende onderdelen zoals schakelaars en lampen voor achtergrondverlichting;
- batterijen;
- printplaten van mobiele telefoons in het algemeen en van andere apparaten als de oppervlakte van de
printplaat meer dan 10 cm2 bedraagt;
- tonercassettes met vloeibare of pasteuze toner, en kleurentoner;
- kunststoffen die gebromeerde brandvertragers bevatten;
- asbestafval en onderdelen die asbest bevatten;
- beeldbuizen;
- chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's en HCFK's of fluorkoolwaterstoffen HFK's), koolwaterstoffen
(HC's);
- gasontladingslampen;
- LCD-schermen (in voorkomend geval met toebehoren) met een oppervlak van meer dan 100 cm2 en
schermen met achtergrondverlichting met behulp van gasontladingslampen;
- uitwendige elektrische kabels;
- onderdelen die vuurvaste keramische vezels bevatten;
- onderdelen die radioactieve stoffen bevatten;
- elektrolytische condensatoren die tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen bevatten (hoogte > 25 mm,
diameter > 25 mm, of met een naar verhouding vergelijkbaar volume).
7.1.2
De conform het vorige voorschrift verwijderde stoffen, preparaten en onderdelen moeten worden verwijderd
of nuttig te worden toegepast in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG.
7.1.3
Van beeldbuizen moet de fluorescerende laag worden verwijderd.
7.1.4
Van gasontladingslampen moet het kwik worden verwijderd.
7.1.5
Voordat elektrische en elektronische apparatuur wordt verwerkt wordt deze overdekt opgeslagen boven een
vloeistofdichte vloer.
7.1.6
Voor her bepalen van het gewicht van het verwerkte afval is weegapparatuur aanwezig.
7.1.7
De verwerking van elektrische en elektronische apparatuur vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer.
7.1.8
In afwijking van de voorschriften 7.1.5 en 7.1.7 mogen elektrische en elektronische apparatuur die geen
bodembedreigende vloeistoffen bevatten en nooit hebben bevat boven een vloeistofkerende vloer worden
bewaard en bewerkt.
7.1.9
Voor de opslag van gedemonteerde reserveonderdelen is geschikte opslag aanwezig.
7.1.10
Voor de opslag van batterijen, PCB/PCT-houdende condensatoren en ander gevaarlijk afval, zoals
radioactief afval zijn geschikte containers aanwezig.
7.1.11
Vrijkomend afvalwater wordt via een geschikte waterzuiveringsinstallatie geloosd of afgevoerd naar een
erkende verwerker.

pagina 39 van 51

8

HOUT SHREDDEREN

8.1
Acceptatie
8.1.1
Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden gescheiden worden
(aangeboden) en opgeslagen in de categorieën A en B hout.
8.1.2
De houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin,
grond, dakbedekking, papier.
8.2
Bedrijfsvoering/be- en verwerking
8.2.1
Vergunninghouder is verplicht de aangeboden houtfracties gescheiden te bewerken tot vershredderd hout A,
vershredderd hout B en een restfractie. De restfractie moet worden gescheiden in een (non)ferro-fractie, een
brandbare en een niet-brandbare fractie.
8.2.2
Het geshredderd hout moet in dezelfde bedrijfsgang met behulp van een zeefinstallatie worden ontdaan van
houtmot.
8.2.3
Als om technische redenen het geshredderd hout niet kan worden ontdaan van houtmot, moet alsnog binnen
24 uren hieraan uitvoering worden gegeven, of anders moet deze partij binnen 24 uren worden afgevoerd.
8.2.4
Houtmot moet afzonderlijk worden opgeslagen op een zodanige wijze dat broei is uitgesloten.
8.2.5
Met behulp van temperatuurmetingen, temperatuurregistratie en noodzakelijke maatregelen moet brand ten
gevolge van broei van houtmot en gesnipperd hout worden voorkomen. De temperatuurmeting moet 1 maal
per week worden uitgevoerd en geregistreerd.
8.2.6
Als in de onmiddellijke nabijheid van de shredder visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding optreedt,
moeten de stofemissies door het shredderen worden voorkomen door:
- de shredder volledig stofdicht af te sluiten en/of;
- met name de toevoer-, afvoer- en overstortpunten gericht af te zuigen en de afgezogen lucht zonodig te
reinigen in een stoffilterinstallatie en/of;
- het hout te bevochtigen.
8.3
Houtopslag
8.3.1
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 moet een vrije brandgang ter breedte van 5 m. aanwezig zijn.
8.3.2
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 moet de maximale opslagcapaciteit
beperkt blijven voor een periode van maximaal 12 maanden.
8.3.3
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.
8.3.4
Op de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de
geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen.
8.3.5
Binnen 18,2 meter vanaf de gevel van de bebouwing van derden mag geen opslag van afvalhout
plaatsvinden.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
* VOOR ZOVER EEN DIN-, DIN-ISO-:
Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of
NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies,
toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die voor
de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die bij de
aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het
voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals AI-bladen en PGS en CPR-richtlijnen bij: SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014, 2500 EA DEN HAAG, telefoon (070) 378 98 80, telefax (070) 378 97 83;
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop, Postbus 5059, 2600 GB DELFT, telefoon (015) 269 03
91, telefax (015) 269 02 71, www.nen.nl;
- BRL-richtlijnen bij: KIWA Certificatie en Keuringen, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK, telefoon (070)
414 44 00, telefax (070) 414 44 20.
AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR
elektrische of elektronische apparaten die afvalstoffen zijn, daaronder begrepen alle onderdelen,
subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt
afgedankt.
AFGEWERKTE OLIE:
Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid met een van
de afvalstoffencodes 13 01 01* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08* en 13 03 01* tot en met
13 03 10*, op minerale of synthetische basis, die hetzij door vermenging met andere stoffen hetzij op andere
wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
AFVALSTOFCODE:
Een code zoals genoemd in de Europese afvalstoffenlijst (Eural).
ASBESTHOUDEND AFVAL:
Afval waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal amfiboolasbestconcentratie). Tevens wordt onder
asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.
AUTOWRAK:
Voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert, in Nederland niet op een economisch
rendabele wijze in voldoende staat van onderhoud kan worden gebracht en dat een afvalstof is in de zin van
artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden,
renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.
CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 196:
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.
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CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR, januari 2002).
CUR/PBV-AANBEVELING 64:
Beoordeling van kunstharsgebonden voorzieningen.
DAKAFVAL:
Afval van daken dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit dakgrind en dakleer en/of teermastiek.
EFFECTGERICHTE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN:
Een fysieke voorziening die de kans op emissies reduceert. Het betreft hier voorzieningen in of direct op de
bodem die moeten voorkomen dat stoffen die uit installaties zijn vrijgekomen in de bodem terecht kunnen
komen.
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.
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR
Apparaten die elektrische stromen of elektromagnetische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen
werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die:
- 1°. onder een van de in bijlage IA bij richtlijn nr. 2002/96 genoemde categorieën vallen, (onder de in
bijlage IA bij richtlijn nr. 2002/96 genoemde categorieën elektrische en elektronische apparatuur vallen
in ieder geval de producten, bedoeld in bijlage IB bij die richtlijn) en
- 2°. bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt
bij gelijkstroom;
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers
(IBC's).
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Als sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
- Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en
preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet
milieugevaarlijke stoffen.
Als sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
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.
HERHALINGSONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of 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.
HOOFD VAN DE REGIO:
Het hoofd van het regiobureau West/Zuid/Noord-Oost van de afdeling Handhaving van de directie Groen,
Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland:
- regiobureau West, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, telefoon (070) 441 75 08;
- regiobureau Zuid, Postbus 24, 3300 AA Dordrecht, telefoon (070) 441 86 55;
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- regiobureau Noord-Oost, Postbus 309, 2400 AH Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 42 41 31.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
ISO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud
KC:
Keuringscriteria, bindend verklaarde documenten met instructies voor de uitvoering van daarbij genoemde
inspectieactiviteiten, die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van accreditatie.
KIWA:
Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en
Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.
KIWA-certificatie en -keuringen: telefoon: (070) 414 44 00; telefax: (070) 414 44 20.
KIWA-inspectie BV: telefoon: (070) 414 45 11; telefax: (070) 414 44 24.
e-mail: certif@kiwa.nl, internet: www.kiwa.nl
KLEINSCHALIGE AFLEVERING MOTORBRANDSTOFFEN:
Er is sprake van kleinschalige aflevering aan voertuigen wanneer wordt voldaan aan de volgende drie
voorwaarden: aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die
bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt
bereikt.
LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:
Stoffen die:
- Bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen
stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;
- In vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden
ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
- In vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 oC hebben;
- In gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;
- Bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid
ontwikkelen (stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen).
NCP:
Nationaal Centrum voor Preventie, Postbus 261; 3990 GB Houten, t: (030) 229 60 00, f: (030) 2296010, e:
info@ncpreventie.nl, i: www.ncpreventie.nl
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 2559:
Onderhoud van draagbare blustoestellen.
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN 671 deel 1:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.
NEN-EN 671 deel 3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste
slang en brandslanginstallaties met platoprolbare slang
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil), uitgave 2001.
NULSITUATIE:
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De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
ONBRANDBAAR:
Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van
bouwmaterialen'.
onderdelen die radioactieve stoffen bevatten
radioactieve stoffen met uitzondering van onderdelen beneden de vrijstellingsdrempels, die vastgesteld zijn
in artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de
basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende
straling verbonden gevaren;
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
PCB's
polychloorbifenylen, polychloorterfenylen, monomethyltetrachloordifenylmethaan,
monomethyldichloordifenylmethaan, monomethyldibroomdifenylmethaan en alle mengsels waarvan het
totale gehalte aan voorgenoemde stoffen hoger is dan 0,005 gewichtsprocent;
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
POLYCHLOORBIFENYL (PCB)-HOUDENDE CONDENSATOREN
alle condensatoren die PCB's bevatten. Tenzij redelijkerwijs het tegendeel kan worden aangenomen, worden
apparaten die mogelijk PCB's bevatten als PCB's bevattende apparaten beschouwd;
REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP;
voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncpreventie.nl)
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.
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.
VERONTREINIGD BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het
reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat
niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is
verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roet en dakafval.
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VERWIJDERING:
Het totaal van handelingen met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan tot en met nuttige toepassing dan
wel definitieve verwijdering.
VLAMPUNT:
Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een brandbaar
(explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55oC wordt bepaald volgens de methode van
Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 57. Het vlampunt boven 55oC wordt bepaald volgens de methode van
Pensky-Martens omschreven in NEN-EN 2719.
VLG:
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening
niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
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.
VUURVASTE KERAMISCHE VEZELS
vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een
willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na2O+K2O+ CaO+MgO+BaO) van
ten hoogste 18 gewichtspercenten.
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BIJLAGE 2 : ACTIES
Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de
vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld.
Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.
1.1.2
1.1.5
1.1.6
1.5.3
1.10.4
3.2.4
3.2
3.1.24
5.1.1
5.1.2
5.1.6

Gedurende 5 jaar
5 dagen voor aanvang
1x per jaar
Binnen 3 maanden
1 x per jaar
1x per 2 jr
Binnen 3 maanden
1 x per jaar
Direct
Altijd
Regelmatig

Bewaren registers, rapporten e.d.
Onderhoudswerkzaamheden melden
Onderhoud stook- en verwarmingsinstallatie
Vloeistofdichte vloer
Controle brandblusmiddelen
Uitvoeren herhalingsonderzoek
Aantonen vloeistofdichtheid voorziening
Controleren vloeistofdichte verharding
Aanbrengen doelmatige windsnelheidsmeter
Verwijderen gemorste stuifgevoelige stoffen
Bevochtigen stoffen stuifklasse S2 en S4
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BIJLAGE 3 : Referentiepunten geluid
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BIJLAGE 4 : Controlepunten geluid
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BIJLAGE 5 : Bijlage 1A en 1B bij richtlijn 2002/96

Bijlage I A Categorieën elektrische en elektronische apparatuur waarop richtlijn
2002/96 van toepassing is
1. Grote huishoudelijke apparaten
2. Kleine huishoudelijke apparaten
3. IT- en telecommunicatieapparatuur
4. Consumentenapparatuur
5. Verlichtingsapparatuur
6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)
7. Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspanning
8. Medische hulpmiddelen (met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)
9. Meet- en controle-instrumenten
10. Automaten

Bijlage I B Lijst van producten die onder de toepassing van richtlijn 2002/96 en
onder de categorieën van bijlage I A vallen
1. Grote huishoudelijke apparaten
Grote koelapparaten, Koelkasten, Diepvriezers, Andere grote apparaten voor koeling, bewaring en opslag
van voedsel.
Wasmachines, Wasdrogers, Vaatwasmachines, Kooktoestellen, Elektrische fornuizen, Elektrische
kookplaten, Magnetrons, Andere grote apparaten voor de bereiding en andere behandelingen van voedsel.
Elektrische verwarmingsapparatuur, Elektrische radiatoren, Andere grote toestellen voor de verwarming van
kamers, bedden en zitmeubelen.
Elektrische ventilatoren Airconditioners Andere ventilatie-, afzuig- en airconditioningapparatuur.
2. Kleine huishoudelijke apparaten
Stofzuigers, Rolvegers, Andere schoonmaakapparaten.
Apparaten voor het naaien, breien en weven en andere textielbewerkingen.
Strijkijzers en andere apparaten voor het strijken en mangelen en andere verzorging van kleding
Broodroosters, Frituurpannen, Koffiemolens, koffiezetmachines en apparatuur voor het openen of luchtdicht
sluiten van recipiënten of verpakkingen.
Elektrische messen, Tondeuses, haardrogers, elektrische tandenborstels, scheerapparaten, massage- en
andere lichaamsverzorgingsapparaten.
Klokken, andere uurwerken en apparatuur voor het meten, aangeven of registreren van tijd.
Weegschalen.
3. IT- en telecommunicatieapparatuur
Gecentraliseerde gegevensverwerking:
Mainframes, Minicomputers, Afdrukeenheden,
Persoonlijk computergebruik:
Personal computers (inclusief processor, muis, scherm en toetsenbord), Schootcomputers (inclusief
processor, muis, scherm en toetsenbord), Notebookcomputers, Notepadcomputers, Printers,
kopieerapparaten, Elektrische en elektronische typemachines, Zak- en bureaurekenmachines, en andere
producten en apparatuur voor het elektronisch verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of
communiceren van informatie.
Gebruikerseindstations en -systemen, Faxapparaten, Telexapparaten, Telefoons, Munt- en kaarttelefoons,
Draadloze telefoons, Cellulaire telefoons, Antwoordapparaten, en andere producten of apparatuur voor het
overbrengen met telecommunicatie van geluid, beelden of andere informatie.
4. Consumentenapparatuur
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Radiotoestellen , Televisietoestellen, Videocamera's, Videorecorders, Hifi-recorders, Geluidsversterkers,
Muziekinstrumenten, en andere producten of apparatuur voor het opnemen of weergeven van geluid of
beelden, waaronder signalen of andere technieken voor de verspreiding van beeld en geluid dan
telecommunicatie.
5. Verlichtingsapparatuur
Armaturen voor fluorescentielampen, uitgezonderd armaturen in huishoudens , Fluorescentielampen (TLbuizen), Compacte fluorescentielampen, Hogedrukgasontladingslampen, met inbegrip van
hogedruknatriumlampen en metaalhalogenidelampen, Lagedruknatriumlampen, Andere verlichting of
apparatuur voor het verspreiden of regelen van licht, uitgezonderd gloeilampen.
6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële
installaties)
Boren , Zagen, Naaimachines, Apparatuur voor het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden,
afsnijden, boren, maken van gaten, ponsen, vouwen, buigen of dergelijke bewerkingen van hout, metaal en
ander materiaal.
Gereedschap voor het klinken, spijkeren of schroeven, of het verwijderen van klinknagels, spijkers en
schroeven, of dergelijk gebruik.
Gereedschap voor het lassen, solderen of dergelijk gebruik.
Apparatuur voor het verstuiven, verspreiden, dispergeren of op andere wijze behandelen van vloeistoffen of
gassen.
Gereedschap voor het maaien en andere tuinbezigheden.
7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
Elektrische treinen en autoracebanen , Handheld consoles voor videospellen, Videospellen, Fiets-, duik-,
loop-, roeicomputers en dergelijke.
Sportapparatuur met elektrische of elektronische onderdelen, Speelautomaten.
8. Medische hulpmiddelen (met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)
Radiotherapeutische apparatuur , Cardiologische apparatuur, Dialyseapparatuur, Beademingstoestellen,
Apparatuur voor nucleaire geneeskunde, Laboratoriumapparatuur , voor in-vitrodiagnostiek,
Analyseapparatuur, Diepvriezers, Apparatuur voor vruchtbaarheidstests, Andere apparaten voor het
opsporen, voorkomen, volgen, behandelen en verlichten van ziekten, verwondingen of handicaps.
9. Meet- en controle-instrumenten
Rookmelders, Verwarmingsregelaars, Thermostaten, Meet-, weeg- en afstelapparaten voor huishouden of
laboratorium, Andere meet- en regelapparatuur, voor industriële installaties (bv. in regelpanelen).
10. Automaten
Automaten voor warme dranken , Automaten voor warme/koude flesjes/blikjes, Automaten voor vaste
voedingsproducten, Geldautomaten, Alle automaten voor alle soorten producten.
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BIJLAGE 6 : AFVALSCHEIDINGSTABEL
Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden moeten worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen
Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)
Folie
0 kg
EPS (piepschuim)
1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekertjes
± 500 bekertjes
Overige kunststoffen
25 kg
Autobanden
5 banden
GFT/Swill
200 kg
Groenafval
200 kg
Houten pallets
2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval
40 kg
Glazen verpakkingen
1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Metalen
40 kg
Steenachtig materiaal / Puin
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Textiel
40 kg
Glas- en steenwol
25 kg
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen,enz
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