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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 8 augustus 2006
Nr. 2006 - 14.205/32, MV
Verzonden: 16 augustus 2006
Beschikken hierbij op de aanvraag van Gebr. Hummel Recycling B.V., om een revisievergunning op
grond van de Wet milieubeheer.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 23 maart 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van Gebr. Hummel Recycling B.V. voor een
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor op -en overslag, be- en verwerken van kunststof,
afval en oud papier.
De inrichting is gelegen aan Mulderspark 17 te Leek, kadastraal bekend gemeente Leek, sectie H,
nummer(s) 5232, 5233, 5537, 6068, 6069 en 6072.
De aanvraag heeft o.a. betrekking op de categorieën 28.4.c.1, 28.4.a.6 en van bijlage I van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).
Abusievelijk is 28.4.c.2 aangevraagd, deze categorie heeft betrekking op het be- verwerken van
gevaarlijke stoffen. Gebr. Hummel Recycling B.V. geeft expliciet in de aanvraag aan dat er geen
gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting worden ontvangen.
Op grond van categorie 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd
om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Achtergrond aanvrager
Gebr. Hummel Recycling B.V. is sinds 1994 aan het Mulderspark te Leek gevestigd. Bij de firma Gebr.
Hummel Recycling B.V. zijn 30 mensen werkzaam. De geldende vergunning van Gebr. Hummel
Recycling B.V eindigt in juli 2006 waardoor er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. De
aanvraag om een nieuwe vergunning heeft betrekking op de huidige activiteiten en het scheiden en
verwerken van "de milieuzak"(zie hs 1.4.2).
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Gebr. Hummel Recycling B.V. richt zich op de volgende activiteiten: op -en overslag, be- en verwerken
van kunststoffen en oud papier. Voor deze activiteiten vraagt Gebr. Hummel Recycling B.V. een
revisievergunning aan. Deze activiteiten worden in paragraaf 1.4 verder beschreven. Daarnaast zijn op de
locatie de volgende faciliteiten aanwezig: kantoorgebouw, balenpers, pallitiseermachine, werkplaats en
opslag van onderhoudsmaterialen. Er zijn dieseltanks op de inrichting aanwezig voor het aftanken van
ondermeer de shovels. In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden
aanwezig, die een bijzondere bescherming vereisen. De aan- en afvoer van materiaal geschiedt per as.
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1.4
Procesbeschrijvingen
1.4.1 Op- en overslag en be- en verwerken kunststoffen en oud papier
Er wordt kunststofafval en oud papier van zowel bedrijven als particulieren ingezameld en aangevoerd. De
kunststoffen bestaan zowel uit monostromen als gemengde stromen, kunststofmengsels uit de milieuzak,
oud papier en karton. In loods 5 is een sorteerstraat aanwezig. De gesorteerde afvalstoffen worden op een
lopende band geschoven en daarna in een balenpers samengeperst tot balen en opgeslagen totdat het naar
een afnemer kan. Dit geldt voor zowel de kunststoffen, het papier en karton. Deels komt het afval al
gebaald binnen en wordt opgeslagen in afwachting van verkoop.
Gemengde kunststoffen en laminaten die niet voor materiaalhergebruik geschikt zijn, worden verkleind en
geschikt gemaakt als secundaire brandstof (fluff). Het verkleinde afval gaat daarna met behulp van een
lopende band naar de pallitiseermachine. Deze verdicht het afval. Bij de shredder is ook een magneetband,
deze zorgt ervoor dat eventueel aanwezig ijzer uit het afval wordt gehaald.
De afvalstoffen verlaten Gebr. Hummel Recycling B.V. in balen geperst. De geperste balen kunststoffen
gaan naar recyclingbedrijven in geheel Europa. De fluff is geschikt voor verbranding in energiecentrales
en cementovens. De geperste balen oud papier en karton gaan naar bedrijven in Nederland voor
hergebruik.
1.4.2 Milieuzak
Een van de activiteiten van de Gebr. Hummel Recycling B.V. betreft de milieuzak. Deze milieuzak wordt
nu ingezameld in de gemeenten Grootegast, Leek en Marum door het bedrijf HRM uit Grootegast. In deze
zak kunnen huishoudens kunststofverpakkingsafval en drankenkartons doen. De milieuzak wordt naar het
bedrijf gebracht in een perswagen samen met oud papier en karton. In de sorteerstraat wordt de milieuzak
gescheiden van het oud papier en karton. In 2006 zal een proefplaatsing van een sorteerinstallatie
plaatsvinden. De sorteerinstallatie zal met behulp van infrarood licht de drankenkartons en de diverse
kunststoffen herkennen. Er zullen eerst handmatig grove verontreinigingen uit gehaald worden, daarna
zullen de afvalstoffen worden gesorteerd in drankenkartons en kunststoffen. Vervolgens worden de
kunststoffen ook weer naar soort gescheiden. Tevens zullen er metalen uitgehaald kunnen worden. De
installatie zal ook het nog in het kunststof aanwezige papier en karton, eruit kunnen halen. Alle
uitgesorteerde fracties worden geperst, gebaald en verlaten het bedrijf voor hergebruik van het materiaal.
Een kleine reststroom zal blijven bestaan. Dit zijn de laminaten en andere niet te onderscheiden en te
vervuilde kunststoffen. Deze stroom zal worden geshredderd en als secundaire brandstof (fluff) het bedrijf
verlaten.
1.4.3 Opslagcapaciteiten
Maximale opslag capaciteit (ton)
Jaar capaciteit (ton)
Kunststof
2900
150.000
Oud papier en karton
1100
55.000

De maximale capaciteit van milieuzakken zijn:
Maximale opslag capaciteit (ton)
Milieuzak
Oud papier en karton
2.

1000
2300

Jaar capaciteit (ton)
52.000

119.600

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met de procedure van afdeling
13.2 van de Wet milieubeheer.
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Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Leek
VROM Inspectie Noord
2.2
Processtappen
Bij de gevolgde procedure hebben wij toepassing gegeven aan Afdeling 3.4 van de Awb. Bij onze brief
van 23 maart 2006, Nr. 2006 - 4392b/MV hebben wij de ontvangst van bovengenoemde aanvraag voor
vergunning aan Gebr. Hummel Recycling B.V. bevestigd. Bij brief van gelijke datum hebben wij een
exemplaar van de aanvraag toegezonden en om advies gevraagd aan de gemeente Leek.
Een exemplaar van het ontwerpbesluit hebben wij aan vergunningaanvraagster en tevens aan de gemeente
Leek gezonden. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van de terinzagelegging van
het ontwerpbesluit ons college ter zake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren.
Er is een verslag van het vooroverleg opgesteld. Dit verslag is met de aanvraag en de ontwerpbeschikking
ter inzage gelegd. Tevens hebben wij aan de gebruikers van percelen in de directe omgeving van de
inrichting een kennisgeving en het daarbij behorend informatieblad met betrekking tot de terinzagelegging
van het ontwerpbesluit gezonden. Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 15 juni tot en met
26 juli 2006) en de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen tegen het ontwerpbesluit is
mededeling gedaan in de Midweek van 14 juni 2006.
Van de terinzagelegging van het besluit ( van 24 augustus tot en met 4 oktober 2006) en de mogelijkheid
tot het instellen van beroep is mededeling gedaan in de Midweek van 23 augustus 2006.
2.3 Coördinatie
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet. Een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde
behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het
kader van de Woningwet is derhalve nodig.
De aanvraag om bouwvergunning is ingediend. De coördinatiebepalingen krachtens de Woningwet en de
Wet milieubeheer worden in acht genomen.
2.4
Adviezen
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door de regionale brandweer.
Het advies luidt als volgt:
Er is in 2004 geconstateerd dat de brandpreventie voorzieningen binnen de inrichting en de buitenopslag
onvoldoende zijn. Naar aanleiding van deze constatering is er door Stroop een rapport uitgebracht.
Naar aanleiding van dit rapport adviseert de regionale brandweer één van de onderstaande maatregelen
voor zowel de binnen- als de buitenopslag van de kunststoffen te realiseren:
De brandveiligheidsvoorzieningen ten aanzien van de binnenopslag zijn als volgt;
de opslagruimten te voorzien van een sprinklerinstallatie, of
het toepassen van zware brandwerende scheidingen.
Voor de buitenopslag kan één van de volgende maatregelen worden getroffen:
brandwerende buitenmuren;
opslagen voldoende afstand;
voorzieningen treffen rondom de opslagen om branduitbreiding door een vloeistofbrand tegen te
gaan.
Reactie
In overleg met Gebr. Hummel Recycling B.V. is besloten om een sprinkler te installeren.
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Dit wordt in de voorschriften meegenomen (zie hoofdstuk 11 ) Gebr. Hummel Recycling B.V. is
voornemens om het buiten terrein te overkappen. Hiervoor dient wel een bouwvergunning bij de gemeente
Leek te worden aangevraagd.
2.5 Zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.5.1 Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door:
S.R. Oldenburger namens 22 omwonenden.
De zienswijzen worden hieronder samengevat weergegeven.
Stankhinder
1 Paragraaf 3.8.3 van de ontwerpbeschikking geeft aan dat de aangevraagde activiteiten geen aanleiding geven tot
geurhinder. Indieners geven aan dat er wel degelijk geurhinder is. In 2005 is er overlast van geur geweest en in de
maanden juni/juli 2006 met temperaturen boven de 25 graden is de geuroverlast wederom aanwezig. Indieners
verzoeken om een geuronderzoek uit te laten voeren.

Reactie: Hummel is voornemens de afvalstoffen afkomstig van de Milieuzak op te slaan in een overdekte
hal met gesloten deuren. De geurhinder wordt vooral veroorzaakt door de milieuzak. De werkzaamheden
in een gesloten hal beperken het verspreiden van geuremissie. Voor het overkappen van dat gedeelte waar
de afvalstoffen van de milieuzak worden opgeslagen is een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente
Leek.
Indien de provincie Groningen aanleiding ziet door middel van een klachtenpatroon kan de provincie
Groningen de vergunninghouder opdragen een geuronderzoek te laten uitvoeren zie voorschrift 7.3.2.
Geluid
2 Bij de aanvraag is een akoestisch rapport toegevoegd. In dit rapport wordt aangegeven dat er gemeten is tussen
7.00-19.00 uur. Echter de aanvraag van Hummel gaat om bewegingen gedurende 24 uur. Hiermee constateren de
indieners dat de metingen niet overeenkomen met de aanvraag. Deze bevindingen zijn door de provincie Groningen

bevestigd en is van mening dat er een nieuw akoestisch onderzoek moet komen.
Reactie: De aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer stemt met betrekking tot de
bedrijfstijden inderdaad niet overeen met het bijgeleverde akoestisch onderzoek. In overleg met het bedrijf
is overeengekomen dat alleen gedurende de dagperiode, dat wil zeggen, vanaf 07.00 's ochtends tot 19.00
uur s' avonds werkzaamheden binnen de inrichting mogen plaatsvinden (voorschrift 1.1.2 is aangepast).
Voor de avond- en nachtperiode wordt geen vergunning verstrekt. Met dit gegeven is een aanvulling van
het akoestisch onderzoek niet nodig.
3 In het verleden heeft de gemeente Leek op grond van de gemeten decibels een aanvraag van een bedrijf op het
industrieterrein Diepswal geweigerd. Dit bedrijf heeft destijds geen toestemming gekregen om 24 uurs activiteiten uit
te voeren. Daarom het verzoek om voor alle bedrijven op het industrieterrein Diepswal dezelfde norm uit te hanteren
en geen toestemming te verlenen voor 24 uurs activiteiten.

Reactie: Voor de beantwoording van zienswijze 2 verwijzen wij u naar het antwoord van zienswijze 2. Er
wordt dus geen vergunning versterkt voor een volcontinu (24 uur) bedrijfsvoering.
4 In de gemeente Leek is nog geen beleidsnota ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. In de
ontwerpbeschikking verwijst men naar de handreiking industrielawaai. Echter voor de overige bedrijven van het
industrieterrein Diepswal worden normen gehanteerd door de gemeente Leek die afwijken van de handreiking
industrielawaai. Aangezien in de aanvraag gesproken wordt over 24 uurs bewegingen zal de geluidsbelasting na
19.00 uur overschreden worden. Zeker door toename van 100 naar 250 verkeersbewegingen.
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Reactie: Wij dienen de adviezen uit hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en
vergunningverlening te volgen indien een gemeente nog geen beleidsnota ten aanzien van Industrielawaai
heeft vastgesteld. De in de vergunning opgenomen geluidsgrenswaarden zijn getoetst aan de richt- en
grenswaarden die de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening adviseert voor woningen welke
in het bestemmingsplan zijn aangemerkt als bedrijfswoning..
Voor deze woningen adviseert de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening een richtwaarde
van 55 dB(A) en een grenswaarde tot maximaal 65 dB(A) gedurende de dagperiode. Dat bedrijfswoningen
een lager beschermingsniveau genieten dan bijvoorbeeld woningen in een woonwijk is omdat
bedrijfswoningen zijn gelegen in een omgeving waar diverse bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden.
Dat de gemeente Leek bij vergunningverlening afwijkt van de adviezen uit de Handreiking
Industrielawaai en vergunningverlening kunnen wij niet beoordelen. Voor wat de 24 uur activiteiten
verwijs ik u naar de beantwoording van zienswijze 2 en 3.
5 De indieners stellen voor om de ontsluitingsroute niet langs de Noordzijde (via alle bedrijfswoningen) te laten
plaatsvinden, maar langs de zuidzijde (geen bedrijfswoningen). Dit voorkomt geluidshinder bij bedrijfswoningen en
verhoogt de veiligheid voor de omwonenden.

Reactie: Op grond van onze beoordeling van indirecte hinder zijn er geen redenen om een andere rijroute
voor het bestemmingsverkeer voor te schrijven. Wij zijn echter niet bevoegd hierover voorschriften in de
vergunning op te nemen. Echter met oogpunt van veiligheid is in principe het bedrijf bereid om de
ontsluiting via de zuidzijde waar geen bedrijfwoningen zijn gesitueerd, plaats te laten vinden.
Brandveiligheid
6 In de ontwerpbeschikking wordt gesproken over een advies voor brandpreventie, volgens de indieners behoort dit
een voorwaarde te zijn. Dit gelet op de verhoogde risico van brand, en de branden die in de afgelopen periode
hebben plaatsgevonden.
Het bevreemdt de indieners dat de provincie in de ontwerpbeschikking brandbeveiliging eist binnen 2 jaar na afgifte
van de beschikking.
Graag zien de indieners dat de brandpreventie voorzieningen volgens paragraaf 2.3"Advies brandwee"r een vereiste
is voor afgifte van de vergunning. Mede omdat er in 2004 een rapport is uitgebracht door adviesbureau Stroop die
de brandpreventie onvoldoende acht.

Reactie: De gemeente Leek en de regionale brandweer zijn wettelijke adviseurs voor een Wet
milieubeheer vergunning. Naar aanleiding van het advies van de regionale brandweer is er in overleg met
de verschillende partijen (Regionale brandweer, Stroop, Hummel en de provincie) besloten de
opslagruimten te voorzien van een sprinklerinstallatie. Dit is in voorschrift 11.1.9 van de vergunning
opgenomen De nieuwe hal wordt voorzien van warmte- en rookafvoerkleppen. Het toepassen van zware
brandwerende scheidingen is geen optie omdat door deze maatregel voor Hummel een onwerkbare situatie
wordt gecreëerd.
Opslag
7 Uit de praktijk ervaren de omwonenden dat de huidige opslag capaciteit niet toereikend is, en dat er elders op
industrieterrein activiteiten plaatsvinden op de openbare weg (voor een bedrijfswoning). Omwonenden zijn van
mening dat deze activiteiten op terrein van de inrichting van Hummel dienen plaats te vinden, zoals ook staat
vermeld in de ontwerpvergunning.

Reactie: De opslag dient plaats te vinden binnen de inrichtingsgrenzen van Hummel. De afvalstoffen
dienen in de verschillende loodsen en/of het binnen terrein te worden opgeslagen. Indien er afvalstoffen
buiten de loodsen en/of binnenterrein worden opgeslagen dient dit in containers binnen de inrichtingsgrens
te geschieden. Indien er andere activiteiten worden uitgevoerd, dan volgens de vergunning is toegestaan,
dan wordt de Wm vergunning door de provincie Groningen gehandhaafd.
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3. BEROEP
3.1 Algemeen
Voor de mogelijkheid van het indienen van beroep en een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening, wijzen wij op de desbetreffende tekst in de bijgevoegde kennisgeving.
4.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

4.1
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 weigeringgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de
hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
4.2
Gpvb-richtlijn
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 installaties. 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
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.
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.
4.3
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.
4.4
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)".
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Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het
milieu te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar
de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor
gebieden en niet voor individuele bronnen.
In de planperiode (2001-2006) dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk
verzuring en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In
het POP wordt verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest
actuele en Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de
onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij aan de
orde zijnde milieuaspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
4.5
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte, dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem. Onder een
bedrijfsintern milieuzorgsysteem wordt verstaan een samenhangend geheel van beleidsmatige,
organisatorische en administratieve maatregelen, gericht op het inzicht krijgen in het beheersen van en
waar mogelijk verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu.
Gebr. Hummel Recycling B.V. beschikt niet over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van
voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden. Gebr. Hummel Recycling B.V. heeft zich, naar
aanleiding van een verzoek van de VKR (Vereniging voor Kunststof recyclers), opgegeven voor een
onderzoek in het kader van een bedrijfsmilieuplan (BMP). Hieruit kan volgen dat een er een BMP wordt
opgesteld.
4.6
Groene wetten
4.6.1 Flora en faunawet, Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn
Wij hebben beoordeeld of er naar verwachting sprake is van beschermde dier- of plantensoorten op of in
de nabijheid van de locatie, waarvoor een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is vereist.
Hiervan is niet gebleken. Voorts hebben wij beoordeeld of de activiteit plaats vindt in of in de nabijheid
van een beschermd gebied ingevolge de natuurbeschermingswet 1998 of de habitatrichtlijn. Dit is niet het
geval.
4.7
Afvalstoffen en afvalwater
4.7.1 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Het
bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan. Het geldende
afvalbeheerplan 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 3: Restafval van handel, diensten en overheden
Sectorplan 14: Verpakkingsafval
Sectorplan 18: Papier en karton
Sectorplan 19: Kunststofafval
Sectorplan 21: 20.01.40 metaalfracties
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Sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden:
Sectorplan 3 is van toepassing op de afvalstromen papier/karton, organisch afval en kunststoffen. De
minimumstandaard voor het verwerken van het HDO-restafval is verwijderen door verbranden, waarbij
aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort.
Hoogwaardiger verwerking van HDO-restafval wordt nagestreefd door scheiding van afval aan de bron en
nascheiding gevolgd door nuttige toepassing, te stimuleren.
Sectorplan 14: Verpakkingsafval
Sectorplan 14 is van toepassing op de afvalstromen papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld verpakkingsafval: voor de
materiaalsoort kunststof is dit nuttige toepassing waarbij geldt dat van deze categorie het gescheiden
ingezameld kunststofafval dat daarvoor geschikt is, als materiaal moet worden hergebruikt (bijvoorbeeld
folies uit de HDO-sector).
Sectorplan 18: Papier en karton
Sectorplan 18 is van toepassing op de gescheiden ingezameld papier/karton van huishoudens en bedrijven.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld papier en karton is nuttige
toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Voor gescheiden ingezameld of door nascheiding
verkregen dranken kartons is de minimumstandaard nuttige toepassing. Voor papier en karton dat niet
voor materiaalhergebruik geschikt is, is de minimumstandaard verwijderen door verbranden.
Sectorplan 19: Kunststofafval
Sectorplan 19 is van toepassing op kunststofafval. Het betreft: kunststofafval uit de rubber- en
kunststofverwerkende industrie; land- en tuinbouwfolie; kunststof uit bouw- en sloopafval; kunststof
autoafval, met uitzondering van autobanden; kunststof verpakkingen. Daarnaast is in dit sectorplan
afzonderlijk aandacht besteed aan PVC, omdat voor deze kunststofsoort specifiek beleid is ontwikkeld.
PVC komt in meer of mindere mate voor in alle hiervoor genoemde kunststof afvalstromen
• De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld kunststofafval uit de rubber- en
kunststofverwerkende industrie, land- en tuinbouwfolie, kunststof uit bouw- en sloopafval, kunststof
autoafval, kunststof verpakkingen en langcyclische PVC-producten is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. Uitval en niet herbruikbaar kunststofafval moet worden verbrand.
• Niet gescheiden ingezameld kunststofafval moet worden verwerkt conform de minimumstandaard die is
opgenomen in de sectorplannen 1 ‘Huishoudelijk restafval’ en 3 ‘HDO-restafval’.
Sectorplan 21 Metaalafvalstoffen
Binnen Gebr. Hummel Recycling B.V. kunnen metalen worden aangevoerd. Sectorplan 21 is toepassing
op metaalafvalstoffen.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van resterende metalen, is de nuttige toepassing in de
vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd.
Vergunningtermijn
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting
afkomstig zijn mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien
daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. In de vergunning zijn
voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
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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) dient te beschikken. In het LAP is aangegeven dat de procedures
gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord" (DVV). In het
A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde
afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval
accepteren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende
monstername en analyse). Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof
naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Er is rekening gehouden met de specifieke
bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het
rapport "De Verwerking Verantwoord" zijn beschreven.
In overeenstemming met het gestelde in het rapport "De verwerking verantwoord" dienen wijzigingen in
de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij
vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Wij hebben daarom
voorschrift 3.1.5 aan de vergunning verbonden.
4.7.2 Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze 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 en zijn aan de vergunning verbonden.
4.8
Lucht
4.8.1 Inleiding
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.
Voor een aantal processen of branches zijn in de NeR bijzondere regelingen opgenomen. Voor stofemissie
is de bijzondere regelingen "overige bijzondere regelingen" van toepassing.
4.8.2 Emissie van stof
Bij de beoordeling van de aanvraag met betrekking tot stofontwikkeling hebben wij rekening gehouden
met de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR).
In de NeR is een klasse-indeling opgenomen voor stuifgevoelige stoffen, variërend van sterk
stuifgevoelig, niet bevochtigbaar (klasse S1) tot nauwelijks of niet stuifgevoelig (klasse S5).Binnen de
inrichting zullen stoffen/materialen worden aangevoerd en bewerkt welke vallen in de klasse S5 van de
NeR. Rekening houdend met deze klasse-indeling, zijn aan deze vergunning voorschriften worden
verbonden met betrekking tot het voorkomen van stofhinder.
Wij gaan er van uit dat de inrichting met inachtneming van deze voorschriften geen stofoverlast zal
veroorzaken.
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4.8.3 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni
1995, zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder
zich voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT. De aangevraagde activiteiten geven nu
geen aanleiding tot geurhinder. Indien er wel geurhinder ( bv. na analyse van klachten, hinderenquête)
ontstaat kan het bevoegd gezag Gebr. Hummel Recycling B.V opdragen een geuronderzoek te laten
uitvoeren.
4.9
Geluid
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 Akoestisch onderzoek Gebroeders Hummel Recycling
BV te Leek, rapport 052404-00, Datum 20 januari 2006.
Representatieve bedrijfssituatie
Gedurende de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) vinden de volgende geluidsrelevante activiteiten
binnen de inrichting plaats:
Aankomst en vertrek van personen auto's, totaal 25 bewegingen;
Aan- en afvoer van vrachtwagens, totaal 100 bewegingen;
Een terminal trekker die de containers op het terrein klaar zet, vijf bewegingen;
Het op- en aflieren van containers, totaal 45 minuten;
Een zestal heftrucks die elk acht uur gedurende de dagperiode over het terrein rijden;
Het schoonhouden van het terrein met behulp van een veegmachine die 30 minuten gedurende de
dagperiode op het buitenterrein werkzaam is;
Een shredderinstallatie met op- en afvoerband, de magneetband en de palletiseermachine met op en
afvoerband, gesitueerd in loods één, die acht uur in werking zijn;
Een BOA-balenpers met opvoerband, gesitueerd in loods drie, die acht uur gedurende de
dagperiode in bedrijf is;
Een Bollengraaf-balenpers met een opvoerband die in loods vijf acht uur in bedrijf is;
Werkzaamheden in de werkplaats, twee uur gedurende de dagperiode.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
In de gemeente Leek is (nog) geen beleidsnota ten aanzien van industrielawaai vastgesteld.
De beoordeling van deze aanvraag om vergunning valt daardoor onder de overgangssituatie, waarbij wij
de aanvraag dienen te toetsen aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai van 1979.
Deze tekst is opgenomen in hoofdstuk 4 van de eerder genoemde Handreiking. De richt- en grenswaarden
zijn van toepassing op de representatieve bedrijfssituatie, de bedrijfssituatie die onder normale
omstandigheden kan voorkomen.
Bij eventuele overschrijding van deze richtwaarde wordt sterk aanbevolen om door geluidsmetingen van
het L95 geluidsniveau en/of wegverkeerlawaai berekening het omgevingsgeluid in kaart te brengen en als
referentiewaarde van het omgevingsgeluid te hanteren. De referentiewaarde van het omgevingsgeluid is de
hoogste waarde van het gemeten L95 geluidsniveau van het omgevingsgeluid en de berekende waarde van
het wegverkeerslawaai verminderd met 10 dB. Bij overschrijding van het vastgestelde referentieniveau
van het omgevingsgeluid adviseert de Handreiking bij nieuwe situaties als maximum, een grenswaarde
van 50 dB(A) gedurende de dagperiode.
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De woningen aan de Tolbertervaart 10 en 11 liggen op een afstand van circa 100 meter van de grens van
het industrieterrein en het bedrijf. Het akoestisch onderzoek is er van uitgegaan dat deze woningen in een
gebied liggen die als landelijk kan worden aangemerkt. Voor het geluidsniveau van het omgevingsgeluid
adviseert de Handreiking een richtwaarde dat 40 dB(A) gedurende de dagperiode bedraagt. Omdat de
afstand tussen de woningen en het industrieterrein circa 90 meter bedraagt en tussen het industrieterrein en
de woningen ligt de openbare weg Tolbertervaart. Het omgevingsgeluid wordt bepaald door de activiteiten
van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven en het wegverkeer op de openbare weg aan de
Tolbertervaart. Om die reden zijn wij van mening dat, ondanks deze woningen landelijk zijn gelegen hier
niet kan spreken van landelijk gebied. Als beschermingsniveau hanteren wij bij deze woningen een
richtwaarde van 45 dB(A) gedurende de dagperiode hetgeen overeenkomt met de richtwaarde die de
Handreiking adviseert voor een rustige woonwijk.
Op het bedrijventerrein zijn een aantal bedrijfswoningen aanwezig. Namelijk de woningen Mulderspark
11, 11a, 13 en 13a. Omdat deze woningen zijn gesitueerd op het bedrijventerrein en als bedrijfswoning
zijn aangemerkt beschikken deze woningen over een mindere beschermingsniveau dan woningen of
andere geluidsgevoelige bestemmingen buiten een industrieterrein. Voor woningen op een industrieterrein
adviseert de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening een richtwaarde van 55 dB(A) en een
grenswaarde tot maximaal 65 dB(A) gedurende de dagperiode.
Ten noorden op een afstand van 80 meter ten noorden van het bedrijventerrein liggen de woningen
Kruisven 6 tot en met 26. Deze woningen liggen in een rustige woonwijk en hier wordt door de
Handreiking vergunningverlening en Industrielawaai een richtwaarde van 45 dB(A) geadviseerd.
Als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting bedraagt de geluidsbelasting gedurende de dagperiode
bij de woningen aan de Tolbertervaart maximaal 44 dB(A), bij de woningen aan de Kruisven bedraagt de
geluidsbelasting maximaal 40 dB(A) en bij de (bedrijfs) woningen op het industrieterrein bedraagt de
geluidsbelasting maximaal 55 dB(A). Aan de richtwaarde wordt voldaan.
Maximale geluidsniveaus
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening adviseert om ernaar te streven om de maximale
geluidsniveaus te beperken tot 10 dB boven het door de inrichting geproduceerde Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau van het geluid. Als maximumgrens adviseert de Handreiking een waarde van 70
dB(A) gedurende de dagperiode. Echter adviseert de handreiking in geval dat er sprake is van een voor de
bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarbij technisch nog organisatorisch maatregelen soelaas bieden
om aan de grenswaarde te voldoen, deze grenswaarde met ten hoogste 5 dB mag worden overschreden.
Deze uitzonderlijke bedrijfsituatie dienen in de vergunning te worden aangegeven. Het gebruik van de
ontheffingsmogelijkheid dient te worden gemotiveerd.
Als gevolg van containerhandeling en vrachtwagen bewegingen bedraagt het maximale geluidsniveau
(LAmax) bij de woningen aan de Tolbertervaart maximaal 48 dB(A). Hier wordt ruimschoots aan de
richtwaarde voldaan. Bij de woningen aan de Kruisven (Kruisven 6) bedraagt de maximale geluidsniveaus
56 dB(A) gedurende de dagperiode. Hier wordt de richtwaarde overschreden maar ruimschoots voldaan
aan de grenswaarde. Bij de (bedrijfs)woningen op het industrieterrein bedraagt de kortstondige
piekgeluidsniveaus maximaal 72 dB(A). De grenswaarde wordt hier met 2 dB overschreden. Deze hoge
piekgeluidsniveaus worden veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens en de verkeersbewegingen van de
vrachtwagens op het terrein van de inrichting.
De vrachtwagens voldoen aan de stand der techniek maar door de korte afstand tussen de
bedrijfswoningen en de geluidsbronnen van de vrachtwagens ontstaat een overschrijding van de
grenswaarde die geldt voor het maximale geluidsniveau gedurende de dagperiode. Om die reden wordt
aan de bedrijfswoningen voor de reguliere werkzaamheden een grenswaarde van LAmax = 70 dB(A)
verbonden met uitzondering van de maximale geluidsniveaus veroorzaakt door de vrachtwagen
bewegingen. Alleen voor de maximale geluidsniveaus veroorzaakt door de vrachtwagens wordt bij deze
woningen een ontheffing tot maximaal LAmax = 72 dB(A) gegeven en in voorschriften vastgelegd.
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Indirecte hinder
De inrichting is te bereiken via de ontsluitingweg Mulderspark op het industrieterrein Mulderspark.
Omdat op het industrieterrein bedrijven aanwezig zijn waar transporten van vrachtwagens plaatsvinden is
het moeilijk te bepalen waar sprake is van indirecte hinder. De handreiking adviseert hierover dat de
reikwijdte van indirecte hinder beperkt blijft tot het gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de
inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het
geval dan zou de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet
op het microniveau van de individuele vergunninghouder moeten worden gemaakt maar op macroniveau
in een structuur of bestemmingsplan. De ontsluitingsroute waar tevens de twee bedrijfswoningen
Mulderpark 11 en 5 aan liggen wordt gebruikt als ontsluitingsroute door meerdere bedrijven op het
industrieterrein. Met dit gegeven concluderen wij dat er geen sprake is van indirecte hinder en vinden het
niet noodzakelijk om beperkingen in voorschriften aan deze vergunning te verbinden.
Conclusie
Wij achten de situatie ten aan van geluid milieuhygiënisch aanvaardbaar. De geluidsbelasting en
maximale geluidsniveaus hebben wij op vergunningpunten vastgelegd zodat voor de omgeving voldoende
bescherming wordt geboden tegen geluidhinder.
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten is trillinghinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover
voorschriften op te nemen.
4.10
Bodem
Omdat in de inrichting potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en/of potentieel
bodembedreigende stoffen worden toegepast en opgeslagen, is overeenkomstig de NRB een
bodembelastingsonderzoek voorgeschreven. Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de
NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar
bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die
reden blijft een bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk
aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie
bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en
een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de
bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan
het bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker.
4.10.1 Bodemonderzoek
Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kan in de loop van de tijd alsnog bodemverontreiniging ontstaan.
Wij hebben daarom in de vergunning een voorschrift opgenomen dat wij bij een redelijk vermoeden van
het ontstaan van verontreiniging kunnen vragen om een herhaling van het bodemonderzoek.
Tevens is er in de vergunning een eindsituatieonderzoek voorgeschreven om bij beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is
verontreinigd. Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde
referentiewaarde de bodemkwaliteit als gevolg van bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe"
verontreiniging in het kader van de Wet milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd.
Verder is in het besluit een bepaling opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de
vergunning haar gelding heeft verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Dit
biedt de vergunningverlener de mogelijkheid 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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4.10.2 Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van
bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op
de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.
Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.
Hierbij is gebruik gemaakt van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
(NRB). De NRB geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte
bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Op basis hiervan zijn voor verschillende activiteiten
bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven.
Voor de overige bodembedreigende activiteiten is middels voorschriften vastgelegd dat voor deze
activiteiten voorzieningen moeten worden getroffen die voldoen aan de bodemrisico categorie A zoals
omschreven in de NRB. Dit leidt tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Derhalve zijn
er geen nadelige gevolgen voor het bodemmilieu te verwachten.
4.11
Veiligheid
Opslag van lpg wisseltanks
Binnen de inrichting worden Lpg wisseltanks opgeslagen voor de heftrucks. In de vergunning zijn
voorschriften opgenomen om deze opslag op een veilige manier te laten plaatsvinden.
4.12
Energie
4.12.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking. Naast
deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij
individuele bedrijven. In het belang van de bescherming van het milieu kunnen voorschriften met
betrekking tot het energiegebruik aan de vergunning worden gesteld. In de Circulaire van de ministers van
Economische zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu "Energie in de
milieuvergunning " (oktober 1999) is beschreven op welke wijze dit dient te geschieden. Belangrijk
uitgangspunt hierbij is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.
Gebr. Hummel Recycling B.V. is geen MJA-bedrijf, maar heeft wel een hoog energieverbruik. In
overeenstemming met de circulaire is in de voorschriften opgenomen dat energiebesparingsonderzoek
moet worden uitgevoerd.
4.13
Grondstoffen- en waterverbruik
4.13.1 Leidingwater
Waterbesparing is als onderwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in
de inrichting 5000 m3 of meer bedraagt. Binnen Gebr. Hummel Recycling B.V. wordt ca. 512 m3
leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor huishoudelijke
toepassingen
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.
4.13.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing
van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De 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 Gebr. Hummel Recycling B.V. en is derhalve in dit kader niet
relevant.
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4.14
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen
voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement
is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers
en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is
om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
4.15

Overige aspecten

4.16
Financiële zekerheid
Het bevoegd gezag heeft sinds 1 mei 2003 de mogelijkheid om financiële zekerheid (FZ) op te nemen in
de Wm-vergunning. Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer vindt haar oorsprong in artikel 8.15 van
de Wm. Hierin wordt aangegeven dat het bevoegd gezag voor de in het Besluit aangegeven gevallen, de
bevoegdheid krijgt om financiële zekerheid op te nemen als vergunningvoorschrift in de
milieuvergunning. Met behulp van de handreiking Besluit financiële zekerheid milieubeheer van VROM
en het IPO-beleid kan worden bepaald in welke situaties het stellen van financiële zekerheid
gerechtvaardigd is. De handreiking geeft aan dat het Besluit twee vormen van financiële zekerheid
onderscheidt, namelijk:
1. Voor het nakomen van verplichtingen met betrekking tot afvalstoffen (hierna: nakomen van
verplichtingen)
2. Ter dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem (hierna: dekking van
aansprakelijkheid).
Ad.1 Nakomen van verplichtingen
Hiervoor zijn in het Besluit de categorieën van gevallen aangewezen. Het gaat concreet om: inrichtingen
die vallen onder categorie 28 uit bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
(waaronder afvalstoffenbedrijven);de overige categorieën van inrichtingen met een opslag van meer dan
10 m3 gevaarlijke afvalstoffen.
Voor Gebr. Hummel Recycling B.V. geldt wel dat de inrichting onder categorie 28 van het Inrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer valt. Gebr. Hummel Recycling B.V. is een op- en overslag bedrijf
voor bulk- en stuk goederen en afvalstoffen.
Voor het nakomen van verplichtingen kan conform het IPO(interprovinciaaloverleg)-beleid een financiële
zekerheid worden gevraagd als de kosten van het beheer van afvalstoffen meer dan € 100.000,- bedraagt.
Gelet op de economische waarde van de afvalstromen (oud papier en kunststoffen) in relatie tot de
financiële positie van Gebr. Hummel Recycling B.V. achten wij voor het nakomen van verplichtingen met
betrekking tot afvalstoffen op de inrichting geen financiële zekerheid noodzakelijk.
Ad.2 Dekking aansprakelijkheid
Financiële zekerheid kan worden gesteld voor inrichtingen die conform de NRB de bodemrisicocategorie
A* (aanvaardbaar risico van enige relevantie), B (verhoogd risico met relevante omvang) of C (hoog
risico met grote omvang) hebben. Door de reeds op de inrichting aanwezige voorzieningen en de nog te
treffen maatregelen op grond van de voorschriften, voldoet de bodembescherming van Gebr. Hummel
Recycling B.V op- en overslag aan bodemrisicocategorie A.
Wij stellen vast dat op grond van het IPO-beleid geen noodzaak aanwezig is tot het stellen van financiële
zekerheid bij Gebr. Hummel Recycling B.V.
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4.16.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
4.16.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken
in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan danwel dreigen te ontstaan, dienen daarop
door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting
zo spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen
van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke
gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone
voorvallen moeten bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 0653977863.
3.18 Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen heeft voor een ander compartiment. In dit geval vindt geen relevante onderlinge
beïnvloeding plaats.
5.

CONCLUSIE

5.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het
milieu kan worden verleend.
6.

BESLUIT

6.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Gebr. Hummel
Recycling B.V. de gevraagde revisie vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
6.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar.
6.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
6.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien 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 vergunning, die vervalt op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.
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6.5

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter

, secretaris.
Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek
VROM Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen
R. Oldenburger, Mulderpark 6a, 9351 NR Leek
J.H. Norden, Kruisven 6, 9356 HE Tolbert
P. Bijlsma, Mulderspark 13A, 9351 NR Leek
M.A. Wierenga, Kruisven 8, 9356 HE Tolbert
A. Heuker, Kruisven 10, 9356 HE Tolbert
G. Samson, Kruisven 18, 9356 HE Tolbert
D. Kosse, Kruisven 14, 9356 HE Tolbert
H. Stiekema, Kruisven 16, 9356 HE Tolbert
B.J. Prinsen, Kruisven 26, 9356 HE Tolbert
J. Vos, Kruisven 24, 9356 HE Tolbert
H. Stam, Tolbertervaart 9, 9356 VD Leek
A. de Wagt, Tolbertervaart 11, 9356 VD Leek
A. Dekker, Tolbertervaart 10, 9356 VD Leek
F.J. Pot, Mulderspark 13, 9351 NR Leek
P.R. van der Meulen, Mulderspark 6b, 9351 NR Leek
P. Postmus, Mulderspark 6, 9351 NR Leek
J. Mulder, Mulderspark 5, 9351 NR Leek
H.J. Drent, Mulderspark 7/1, 9351 NR Leek
J. Willems, Mulderspark 9/1, 9351 NR Leek
C.J. Mosterman, Mulderspark 11, 9351 NR Leek
H. van der Zwaag, Mulderspark 8, 9351 NR Leek
S. Strarup, Mulderpark 39, Mulderspark 3C, 9351 NR Leek
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
Werktijden binnen de inrichting zijn van maandag tot en met zaterdag 07.00-19.00 uur.
1.1.3
Buiten en binnen de inrichting geraakt zwerfvuil moet dagelijks worden verzameld en binnen de inrichting
worden gebracht.
1.1.4
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moeten voldoende ter zake deskundige personen aanwezig
zijn, die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen ingrijpen.
1.1.5
Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting verantwoordelijke personen op de
hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Voordat werkzaamheden worden verricht op het terrein
van de inrichting moeten alle betrokken personen zodanig zijn geïnstrueerd, dat zij handelen
overeenkomstig het gestelde in de voorschriften (bijvoorbeeld door bedrijfsinstructies).
1.1.6
Stalling van containers en verladingen ten behoeve van af- en aanvoer van afvalstoffen, moet op het
terrein van de inrichting plaatsvinden.
1.1.7
Aan het gebouw dient op een bord duidelijk tenminste het volgende zijn vermeld:
a
naam en telefoonnummer van de inrichting;
b
openingstijden;
c
verbod om het terrein te betreden buiten de openingstijden.
d
telefoonnummer voor calamiteiten.
1.1.8
Vergunninghoudster dient één of meer ter zake kundige personen aan te wijzen, die in het bijzonder belast
zijn met de zorg voor de naleving van deze vergunning.
1.1.9
Indien vergunninghoudster geen gebruik meer wil of kan maken van (een deel van) de vergunning, dient
zij dit terstond schriftelijk te kennen te geven aan het bevoegd gezag.
1.1.10
Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het
leveren van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van
het voertuig.
1.1.11
Van stilstaande motorvoertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
1.1.12
Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Toegang tot het terrein mag alleen plaats
vinden door of in aanwezigheid van het personeel dat daartoe toestemming heeft van vergunninghoudster.
1.1.13
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe
lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
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1.1.14
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden, 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.
1.1.15
De voorschriften van deze vergunning zijn ook van toepassing op het laden en lossen van goederen.
Wegtransportmiddelen maken gedurende de tijd dat ze in de inrichting zijn, deel uit van de inrichting.
1.1.16
Op het bedrijfsterrein mag geen brandgevaarlijke begroeiing aanwezig zijn.

2

AFVALSTOFFEN

2.1
Behandeling van afvalstoffen
2.1.1
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
2.1.2
Afvalstoffen mogen niet in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht of terecht kunnen
komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen
verontreiniging van de bodem en/of het oppervlaktewater kan optreden.
2.1.3
Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s)
moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.
2.1.4
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.
2.1.5
In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen
geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te
absorberen en op te nemen.
Gemorste vloeibare afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden
opgenomen en behandeld als omschreven onder het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen
gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte,
gesloten emballage.
Toelichting:
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.
2.2
Opslag van afvalstoffen
2.2.1
Afvalstoffen mogen maximaal 1 jaar worden opgeslagen.
2.2.2
In afwijking van het vorig voorschrift mogen afvalstoffen, waarvan het LAP bepaalt dat deze nuttig
moeten worden toegepast, maximaal 3 jaar worden opgeslagen.
2.2.3
De opslaghoogten (gemeten vanaf de weegbrug) mogen maximaal 7 m bedragen.
2.2.4
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Er mogen geen gevaarlijke afvalstoffen conform Eural worden geaccepteerd. In onverhoopt gevaarlijke
afvalstoffen aanwezig zijn dienen deze te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de
inzameling van de betreffende gevaarlijke afvalstoffen.
2.2.5
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen
afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
2.2.6
Binnen de inrichting ontstane overige, niet brandbare- of niet voor hergebruik of nuttige toepassing
geschikte afvalstoffen dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
2.2.7
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 één week worden afgevoerd.
2.2.8
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.
2.2.9
Opgeslagen stoffen die kunnen uitlogen moeten op een vloeistofdichte ondergrond zijn op geslagen
waarbij uittredend vocht wordt opgevangen zonder dat het in de bodem en/of oppervlaktewater kan
geraken.

3

VERSNIPPEREN EN PERSEN VAN KUNSTSTOFFEN.

3.1.1
Het bij het bewerken van plastic/papier vrijkomende stof moet, zonder dat het zich merkbaar in de ruimte
kan verspreiden, bij de bron worden afgezogen. De stof bevattende lucht moet, voordat het in de
buitenlucht wordt uitgeworpen, zodanig worden gereinigd, dat de concentratie van de stof in de
uitgeworpen lucht mag bij een emissievracht van 0,2 kilogram per uur of meer niet meer bedragen dan 5
mg/mo3.
3.1.2
Het afgescheiden stof moet regelmatig worden verzameld, zonder dat de goede werking van de installatie
wordt gestoord. De bewaring en afvoer moeten plaatsvinden zonder dat het stof zich in de omgeving kan
verspreiden.
3.1.3
In de productieruimte mag voor verwarming uitsluitend gebruik worden gemaakt van
verwarmingstoestellen, waarvan:
a. de verbrandingsruimte niet ín open verbinding staat of kan worden gebracht met de ruimte;
b. de delen, die direct in contact staan met de ruimte geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 250U
C.
3.1.4
De deuren van de loods waar de shredder is geplaatst dienen altijd gesloten te zijn behoudens het in en
uitlaten van personen en goederen.
3.1.5
Het ijzer dat bij het proces vrij komt dient te worden op geslagen in een container. Als de container vol is
dient deze binnen een week te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
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4

ACCEPTATIE EN REGISTRATIE

4.1
Acceptatie
4.1.1
In de inrichting mogen, per kalenderjaar de diverse deelstromen in onderstaand tabel worden opgeslagen.
Afvalstroom
Euralcode
Maximale
per jaar
opslag (ton)
(ton)
2900
Kunststof
02.01.04; 04.02.09; 04.02.22; 07.02.13;
150.000
09.01.08; 12.01.05; 15.01.02; 15.01.05;
15.01.06; 15.01.09; 16.01.19; 17.02.03;
17.06.04; 18.01.04; 18.02.03; 19.12.04;
19.12.10; 20.01.11; 20.01.39; 20.03.01;
20.01.11
Oud papier en karton
03.03.07; 15.01.01; 19.12.01; 20.01.01;
1100
55.000
20.03.01
4.1.2
Er mag maximaal 5000 ton fluff worden opgeslagen.
4.1.3
Vergunninghouder mag niet toestaan dat ontdoeners van afvalstoffen zich zonder zich te melden bij de
registratiepost op het terrein van de inrichting begeven.
4.1.4
Alle aangeboden afvalstoffen dienen bij aankomst op het terrein van de inrichting visueel gecontroleerd te
worden door een specifiek met deze taak belaste controleur. De visuele controle dient plaats te vinden bij
aankomst op het terrein.
4.1.5
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de bij de aanvraag gevoegde procedure
"acceptatie en verwerkingsbeleid".
4.1.6
Wijzigingen in de in voorschrift 4.1.5 genoemde procedures moeten, voordat zij worden doorgevoerd,
schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
4.2
Registratie
4.2.1
Er dient één centraal register aanwezig te zijn waar een exemplaar van de vigerende vergunning(en)
alsmede de resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles, certificaten, plannen e.d. welke
ingevolge de des betreffende voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard.
Deze bescheiden dienen gedurende een periode van tenminste vijf jaar en minimaal gedurende de periode
dat zij van kracht zijn bewaard te worden. Het centraal register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor
controlerende ambtenaren.
4.2.2
Van alle geaccepteerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstroomnummer
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h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
4.2.3
Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde
b. naam, adres en woonplaats vervoerder
c. afleveradres
d. datum afvoer
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. analysegegevens dan wel product/procescertificaten (indien van toepassing)
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
4.2.4
Van partijen die worden geweigerd nadat zij reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst i.c. weigering
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. reden van weigering
h. adres en afvoer geweigerd aanbod
i. datum afvoer
Deze gegevens dienen te worden doorgegeven aan het bevoegd gezag.
4.2.5
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De
hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door
middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening.
De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig 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.

5

PROEFNEMING

5.1.1
Voorafgaand aan een proefneming dient schriftelijk toestemming te zijn verkregen van ons College.
Dit gemotiveerde verzoek dient vier weken voorafgaand aan de beoogde proefneming te worden
ingediend bij ons College.
5.1.2
Ten behoeve van de beoordeling van het bevoegd gezag dient vergunninghouder een plan van
proefneming te overleggen.
5.1.3
Een gemotiveerd verzoek, zoals bedoeld in voorschrift 5.1.2, moet in ieder geval aandacht besteden aan de
volgende punten:
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a
b
c
d
e
f
g
h

het beoogde doel van de proef;
een technische beschrijving van de installatie en van de proef zelf;
de veranderingen in en beheersing van de bedrijfsvoering;
de te verwachten milieubelasting (emissies) en de eventuele veiligheidsrisico's;
de periode waarin de proef gaat plaatsvinden (start- en einddatum);
de aard, hoeveelheid, herkomst en samenstelling van (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede de
producten en de reststromen/-fracties;
de registratie van de procesvoering en de controle van de emissie;
de wijze van rapportage van de resultaten.

5.1.4
Bij de uitvoering van proeven mogen de in de vergunning opgenomen doelvoorschriften niet overschreden
worden.
5.1.5
Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van het plan van proefneming nadere voorschriften stellen.

6

WERKPLAATS

6.1
Constructie
6.1.1
Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden
uitgevoerd naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn
gelegd.
6.1.2
Bouwdelen die een scheidingsconstructie vormen tussen een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden
verricht moet dampdicht zijn uitgevoerd. De bij de werkzaamheden vrijkomende dampen mogen in
ruimten van derden, ten gevolge van penetratie van dampen door de scheidingsconstructie, niet
waarneembaar zijn.
6.2
Gedragsregels
6.2.1
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 te spuiten;
e
afvalstoffen, zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken, anders te bewaren dan in gesloten
bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.
6.2.2
In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd mogen geen brandstofreservoirs van
motorvoertuigen of werktuigen worden bijgevuld. De brandstofreservoirs van motorvoertuigen of
werktuigen moeten behoudens tijdens aan deze reservoirs te verrichten werkzaamheden goed zijn
gesloten.
6.2.3
De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de accu’s
aanwezige elektrolyt. Indien de bak buiten is opgesteld, moet deze tegen inregenen zijn beschermd. Het
opladen van accu's moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer en op een goed geventileerde plaats.
6.2.4
pagina 28 van 42

Er mogen geen bewerkingen aan accu’s plaatsvinden
6.2.5
In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd of motorvoertuigen en/of werktuigen
worden gestald, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan voor het
verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Op de daarvoor geschiktste plaatsen moet met betrekking tot
dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.
6.3
Lassen en branden
6.3.1
De afzuiginstallatie moet zo dikwijls als dit voor de goede werking nodig is, doch ten minste eenmaal per
jaar, op zijn goede werking worden gecontroleerd.
6.3.2
Ter beperking van bodemverontreiniging moet de ruimte waarin wordt gelast, voorzien zijn van een
verharde vloer.
6.3.3
Binnen een straal van 5 m van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare
(vloei)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

7

LUCHT

7.1
Algemeen
7.1.1
Verbrandingsmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van
een roetfilter zijn voorzien.
7.2
Stof
7.2.1
Dagelijks na gebruik van de installatie(s) moet eventueel ophopende stof en zwerfvuil worden verzameld
en zonder stofverspreiding worden afgevoerd.
7.2.2
Bij het laden van de transportmiddelen dient het stuifgevoelig materiaal eerst te worden bevochtigd
zodanig dat stofverspreiding wordt voorkomen dan wel beperkt.
7.2.3
Ter voorkoming van stofhinder moeten de maatregelen, behorende bij klasse S4 en S5, worden genomen
zoals beschreven in hoofdstuk 3.8 van de NeR.
7.2.4
De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van
de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van
zwerfvuil.
7.2.5
Indien bij het op- en overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de
stofverspreiding zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting
kan ontstaan, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt.
7.3
Geur
7.3.1
De vergunninghouder treft alle maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van geuroverlast en ter
beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.
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7.3.2
Indien het bevoegd gezag daartoe aanleiding ziet kan het bevoegd gezag vergunninghouder opdragen een
geuronderzoek te laten uitvoeren (bijvoorbeeld analyse van klachten, hinderenquête). Het geuronderzoek
dient door een onafhankelijk bureau te worden uitgevoerd overeenkomstig de wijze vermeld in het
"Document Meten en Rekenen Geur (Publicatiereeks lucht 115 december 1994)". Het onderzoeksrapport
dient, na het gemotiveerde verzoek, binnen 6 maanden in het bezit van het bevoegd gezag te zijn en dient
ten minste te beschrijven:
- de 1, 2, 3, 4, 5 en 6 g.e. contouren;
- een beschrijving van de geurbelastende activiteiten van de inrichting;
- een beschrijving van de (technische en organisatorische) mogelijkheden welke een reductie
van de geurbelasting tot gevolg heeft;
- de kosten van de geurbelasting beperkende mogelijkheden.

8

BODEM

8.1
Onderzoeken
8.1.1
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, okt 1993 ISBN 90-12-08118-1. In afwijking hiervan moeten de
monster- en analysemethoden voldoen aan NEN 5740.
8.1.2
Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek
onderzochte locaties 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 nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek.
8.1.3
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
8.2
Bescherming
8.2.1
Beschadigingen aan de verharding(en) moeten terstond worden gerepareerd, zodanig dat weer aan wordt
voldaan aan bodemrisico categorie A van de NRB (Nederlandse richtlijn bodem)
8.2.2
Doorvoeren van kabels en leidingen inclusief lekplaten en bevestigingspunten op of in een vloeistofdichte
vloer of verharding moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
8.3
Maatregelen
8.3.1
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen. (good housekeeping).
8.3.2
Binnen de inrichting dient voldoende absorptiemateriaal aanwezig te zijn om indringing van gemorste
stoffen in de bodem en/of verdere verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te
absorberen en op te ruimen. Absorptiemateriaal dient voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn.
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9

GELUID EN TRILLINGEN

9.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT), veroorzaakt door de inrichting, mag de
hierna genoemde waarden niet overschrijden:
vergunning punt
Beschrijving
dagperiode
vergunningpunt
07.00-19.00 uur
01
Tolbertervaart 10
44 dB(A)
05
Kruisven 12
41 dB(A)
10
Mulderspark 11a
55 dB(A)
9.1.2
Het maximale optredende geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de
inrichting, mag, gemeten in meterstand "fast", gecorrigeerd voor de meteocorrectieterm Cm, de hierna
genoemde waarden niet overschrijden:
vergunning punt
Beschrijving
dagperiode
vergunningpunt
07.00-19.00 uur
01
Tolbertervaart 10
48 dB(A)
05
Kruisven 12
54 dB(A)
10
Mulderspark 11a
70 dB(A)
72 dB(A)*
* = Maximale geluidsniveaus als gevolg van vrachtwagen bewegingen

9.1.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999. De beoordelingshoogte gedurende de
dagperiode bedraagt 1,5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld.
De vergunningpunten zijn weergegeven op een tekening die als bijlage 2 aan de vergunning is
toegevoegd.

10

AFVALWATER

10.1
Algemeen
10.1.1
Het bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij dit openbaar riool
behorende apparatuur,
b
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;
c
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
10.1.2
Hemelwater dat afkomstig is van daken en niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd
hemelwater dat afkomstig is van terreinen die horen bij de inrichting, mogen niet worden geloosd op het
openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.
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11

BRANDVEILIGHEID

11.1
algemeen
11.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct
gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
11.1.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
11.1.3
De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend deskundige
worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
11.1.4
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 overeenkomstig NEN 2559, NEN-EN 671 deel 3 en ISO
11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over
een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label
of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.
11.1.5
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 brandblusen/of reddingsmateriaal.
11.1.6
In brand geraakte afvalstoffen, grondstoffen, materialen e.d. dienen onverwijld te worden geblust. Zo
nodig dient de brandweer te worden gealarmeerd.
11.1.7
De inrichting dient voldoende toegankelijk te zijn voor brandweervoertuigen.
11.1.8
Alle brandbestrijdingsmiddelen voor blussen, koelen of anderszins, moeten bedrijfszeker, voor
onmiddellijk gebruik gereed, onbelemmerd bereikbaar en tegen aanrijding beschermd zijn.
11.1.9
In de inrichting moet 2 jaar na het van kracht worden van de vergunning een sprinklerinstallatie binnen de
gehele inrichting aanwezig zijn. Deze installatie moet zijn ontworpen volgens het Voorschrift voor de
Automatische Sprinklerinstallaties, uitgegeven door het NCP. Het programma van eisen moet zijn
opgesteld door een door het NCP erkende inspectie instelling en goedgekeurd zijn door het bevoegd
gezag. De installatie moet zijn uitgevoerd overeenkomstig dit goedgekeurde programma van eisen.
Hiervan moet een bewijs aan het bevoegd gezag worden gezonden.
11.1.10
De aanleg en het onderhoud van een sprinklerinstallatie moet plaatsvinden door een door het NCP erkende
sprinklerinstallateur.
11.1.11
Een sprinklerinstallatie moet voor het ingebruik nemen door het NCP erkende inspectie instelling op
deugdelijkheid worden gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Een certificaat waaruit blijkt dat de
installatie in orde is bevonden, moet aan het bevoegd gezag worden gezonden.
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12

TRANSPORTMIDDELEN

12.1
Heftrucks met een LPG-brandstofreservoir
12.1.1
Het verwisselen van een LPG-brandstofreservoir van een vorkheftruck mag alleen in de buitenlucht
plaatsvinden. Tijdens het verwisselen van een LPG-brandstofreservoir mag binnen een straal van 3 m niet
worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.
12.2
LPG-wisseltank(s)
12.2.1
Verwisselbare LPG-brandstofreservoirs moeten buiten werktijd op een vaste plaats aanwezig zijn.
12.2.2
Het LPG-brandstofreservoir moet zijn goedgekeurd door LR-Stoomwezen of een ten minste
gelijkwaardige instelling, dan wel door een door LR-Stoomwezen of de gelijkwaardige instelling erkende
deskundige.
Ten bewijze daarvan moet het brandstofreservoir zijn voorzien van een stempelplaat, waarin de volgende
gegevens duidelijk leesbaar zijn ingeslagen:
a
het nummer van het brandstofreservoir;
b
de waterinhoud in liters;
c
de werk- en persdruk;
d
de vullingsgraad en de keuringsdatum met het bijbehorende stempel;
e
jaar van eerstvolgend periodiek onderzoek.
Toelichting:
Op het moment van uitgifte van dit vergunningvoorschrift kan in Nederland alleen LR-Stoomwezen of een
door LR-Stoomwezen erkende keuringsinstantie deze herkeuring uitvoeren.
12.2.3
Een LPG-brandstofreservoir waarvan de goedkeuring door LR-Stoomwezen of een ten minste
gelijkwaardige instelling, dan wel door een door LR-Stoomwezen of de gelijkwaardige instelling erkende
deskundige, blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag niet in de
inrichting aanwezig zijn.
Toelichting:
Op het moment van uitgifte van dit vergunningvoorschrift kan in Nederland alleen LR-Stoomwezen of een
door LR-Stoomwezen erkende keuringsinstantie deze herkeuring uitvoeren.
12.2.4
Het LPG-brandstofreservoir mag voor ten hoogste 80% met vloeistof zijn gevuld.

13

OPSLAG AARDOLIEPRODUKTEN IN EEN BOVENGRONDSE TANK

13.1
Inpandig
13.1.1
In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55oC, zoals
bijvoorbeeld dieselolie, inpandig worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.
13.2
13.2.1

Opslag- of werkruimte
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Een tank moet zijn opgesteld in een opslag- of werkruimte in het bebouwde deel van de inrichting. Een
opslag- of werkruimte moet zijn uitgevoerd en in gebruik zijn overeenkomstig paragraaf 4.8 van PGS 30,
van welke paragraaf de artikelen 4.8.2, 4.8.3 en 4.8.4 niet van toepassing zijn op een opslag- of
werkruimte en van welke paragraaf (sub)artikel 4.8.5.2 is uitgezonderd.
13.3
Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud
13.3.1
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.
13.3.2
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.
13.4
Registratie en bewaring van documenten
13.4.1
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
13.4.2
De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig
zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.

14

OPSLAG VLOEISTOFFEN

14.1
Opslag van vloeibare afvalstoffen
14.1.1
Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in doelmatige
emballage of tanks.
De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen
de opgeslagen vloeistoffen.
14.1.2
Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een
vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.
14.1.3
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
14.1.4
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien 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.

pagina 34 van 42

14.1.5
Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien 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.
14.1.6
Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende
emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende
emballage worden overgebracht in een overmaats vat.
14.1.7
Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën
in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als
gevaarlijke afvalstof worden behandeld.
14.1.8
Vloeibare afvalstoffen in bovengrondse of ondergrondse tanks moeten in de inrichting worden bewaard in
overeenstemming met de voorschriften voor de opslag van vloeistoffen in bovengrondse respectievelijk
ondergrondse tanks.

15

ENERGIE

15.1
Registratie
15.1.1
Voor de hele inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd. Het overzicht moet in ieder geval
de volgende gegevens bevatten:
van welke energiedragers gebruik wordt gemaakt (gas, elektriciteit);
het totaalverbruik per energiedrager.
Tevens dient een overzicht te worden opgesteld per gebruiksfunctie (bijvoorbeeld: verlichting,
verwarming, ventilatie, reinigingsactiviteiten, afvalwaterzuiveringsinstallatie en
luchtbehandelingsinstallatie).
15.2
Energiebesparingonderzoek
15.2.1
Als het jaarlijks energieverbruik meer bedraagt dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas
dient de vergunninghouder aan te geven welke maatregelen of voorzieningen hij heeft getroffen of zal
treffen die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van energie wordt gemaakt
als redelijkerwijs mogelijk is. Het geheel moet worden gevat in een energiebesparingonderzoek en
jaarlijks worden bijgehouden.
15.2.2
Binnen 2 jaar na het in werking treden van de beschikking moeten de resultaten van het
energiebesparingsonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
De resultaten van dit onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende
gegevens bevat:
beschrijving van het object;
beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van
het totale object en een toedeling van tenminste 90% van het totale energiegebruik aan installaties
en (deel)processen;
een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst op de
installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale
verbruik hebben;
per energiebesparende maatregel de volgende gegevens:
de jaarlijkse energiebesparing;
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de (meer)investeringskosten;
de verwachte economische levensduur;
de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven zoals die tijdens het
onderzoek voor het bedrijf gelden;
een schatting van eventuele bijkomende kosten of baten anders dan energiebesparing;
de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten.
een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die leiden tot
energiebesparing.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
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).
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.
CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR, januari 2002).
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 acitiviteiten 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.
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).
GASFLES:
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een
aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.
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).
HERGEBRUIK:
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
LR-STOOMWEZEN:
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LLoyd's Register Stoomwezen.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil), uitgave 2001.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
NUTTIGE TOEPASSING:
Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige
functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
OLIE-AFSCHEIDER:
(Conform NEN 7089) toestel dat is bestemd voor de behandeling van oliehoudend afvalwater waarin olie
door opdrijving grotendeels wordt verwijderd uit het afvalwater.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
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'.
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.
VERWIJDERING:
Het totaal van handelingen met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan tot en met nuttige toepassing
dan wel definitieve verwijdering.
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.
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VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100
% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
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.
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BIJLAGE 2: REFERENTIEPUNTEN GELUID
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