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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 16 mei 2006.
Nr. 2006-9.230/20, MV
Verzonden: 22 mei 2006
Beschikken hierbij op de aanvraag van Smurfit De Halm Karton B.V. (thans Smurfit Kappa De Halm B.V.)
om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de
productie van karton.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 23 januari 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van Smurfit De Halm Karton B.V. (verder: Smurfit)
voor een vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een bestaande
inrichting voor de productie van karton. De verandering betreft de op- en overslag van containers op het
terrein van de inrichting.
De inrichting is gelegen aan de Halmstraat 1-3 te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk, sectie
C, nrs. 2391, 3271, 3424, 3425 en 4017.
De aanvraag heeft betrekking op de categorie 16, lid 3, sub b van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.
Op grond van deze categorie van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om
op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningssituatie
Voor de inrichting is op 23 januari 2002 een vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wm
(revisievergunning) verleend door het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen (nr.
0034/53).
Bij besluit van 12 oktober 2004 (nr. 2004/22.971/42, MV) hebben wij voor onderhavige inrichting een
veranderingsvergunning (artikel 8.1 Wm) verleend en de aan de revisievergunning verbonden voorschriften
ambtshalve gewijzigd (artikel 8.23 Wm). Dit in verband met de uitbreiding van de inrichting met een tank
voor opslag van vloeibare zuurstof en de wijziging van de opslag van gevaarlijke stoffen.
Op 22 maart 2004 is voor deze inrichting een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wm ingediend voor het
wijzigen van de opslag van chemicaliën in emballage.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Door Smurfit wordt verzocht om een veranderingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande
inrichting met een op- en overslagterrein voor een 30-tal (lege) containers welke worden gebruik voor de
aanvoer van oud papier. Het terrein is gelegen aan de noordwest-zijde van de inrichting. Op werkdagen
worden 8 containers geplaatst en 8 containers opgehaald. Op zaterdagen worden 4 containers geplaatst en 4
containers opgehaald.
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2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer (Wm). Als adviseurs
zijn bij de procedure betrokken:
de gemeente Groningen;
VROM-Inspectie regio Noord.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, ter
inzage gelegd in de gemeente Groningen; dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in
de Gezinsbode van 29 maart 2006 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers/bewoners van de in de directe omgeving van de inrichting gelegen panden is bij brief van
28 maart 2006 een kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (30 maart t/m 10 mei 2006) van de
terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te
brengen (artikel 3:15 en 3:16 Awb).
Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijk en/of mondeling
zienswijzen ingebracht.
3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna
volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn
De inrichting van Smurfit betreft gpbv-installatie zoals genoemd onder categorie 6.1 sub van bijlage 1 van de
EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna: IPPC-richtlijn). De IPPCrichtlijn is een Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie
en beperking van verontreiniging door industriële installaties. Deze richtlijn is door middel van de
wetswijziging van 16 juli 2005 (Staatsblad 2005, 432) omgezet in nationale wetgeving. Vóór 30 oktober
2007 dienen gpbv-installaties in overeenstemming te zijn met de eisen zoals gesteld in de wet en regelgeving
ter uitvoering van de IPPC-richtlijn.
Voor gpbv-installaties waarvoor een oprichtingsvergunning of een 'significante' wijziging wordt
aangevraagd, geldt dat deze meteen moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de wet en regelgeving ter
uitvoering van de IPPC-richtlijn. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de best beschikbare technieken
(BAT) zoals bedoeld in de IPPC-richtlijn.
Op basis van een in 2005 uitgevoerde IPPC-toets is geconcludeerd dat door Smurfit de best beschikbare
technieken worden toegepast.
De voorgenomen verandering valt niet onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn. Verdere toetsing aan deze
richtlijn blijft in dit verband dan ook achterwege.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
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.
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3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld. Op 10 november
2004 is besloten de planperiode te verlengen tot 31 december 2006.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu
te realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden
en niet voor individuele bronnen.
In de planperiode (2001-2006) dient prioriteit gegeven te worden aan die milieu-aspecten, 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 milieu-aspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.5.1 Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Smurfit beschikt over een niet-gecertificeerd milieuzorgsysteem. Gezien de aard van de aangevraagde
wijziging van de inrichting en de - aan deze vergunning - te verbinden voorschriften, is een afstemming met
het milieuzorgsysteem niet relevant.
3.5.2 Bedrijfsmilieuplan
Op 8 maart 1996 zijn door de branchevereniging van de papier- en kartonindustrie (VNP) en de betrokken
overheden de intentieverklaring uitvoering milieubeleid ondertekend. Deze intentieverklaring bevat een
integrale milieutaakstelling (IMT) met doelstellingen die zijn afgeleid van het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP). Een verplichting die voortvloeit uit deze intentieverklaring is het opstellen van een
bedrijfsmilieuplan (BMP). Het bedrijfsmilieuplan heeft tot doel inzicht te geven in de milieubelasting van de
bedrijfsactiviteiten en de getroffen en de voorgenomen maatregelen om de milieubelasting te verminderen.
Op 11 augustus 2005 heeft Smurfit een BMP ingediend over de periode 2005-2010. Op 17 oktober 2005
hebben wij hiermee ingestemd. Dit lopende BMP heeft geen concrete aanknopingspunten waarmee ten
aanzien van onderhavige vergunning rekening mee gehouden dient te worden.
3.6
Groene wetten
3.6.1 Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.6.2 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten.
In de nabijheid van het terrein waar de onderhavige inrichting is gevestigd bevinden zich geen
ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of
ontheffingsplichtige diersoorten. Er is derhalve geen ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet vereist.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel dat
met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wm aanvullende voorschriften te verbinden.
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3.7
Afvalwater
Hemelwater van het containeroverslagterrein wordt (via het schoonwaterriool) op het oppervlaktewater
geloosd. Voor de lozing van afvalwater van Smurfit op binnenwater en op de riolering is op 1 april 1997 een
vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nr. 97/4658/14, ZWK) verleend.
Wij achten het daarmee niet noodzakelijk om voorschriften met betrekking tot de lozing van afvalwater aan
deze vergunning te verbinden.
3.8
Geluid
3.8.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag voor de veranderingsvergunning is een akoestisch rapport gevoegd (notitie 6051233.N01). In
de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende veranderingen van activiteiten plaats:
aanvoer en aflaten van 8 en opdraaien en afvoer van 8 containers gedurende werkdagen (waarvan
maximaal 1 in de avond- en 1 in de nachtperiode);
aanvoer en aflaten van 4 en opdraaien en afvoer van 4 containers op zaterdagen.
3.8.2 Geluidsbelasting
Rond de “Industrieterreinen Hoogkerk en Groningen West", waarop de inrichting van Smurfit is gelegen, is
een zone vastgesteld. De geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de
zonegrenswaarden niet overschrijden. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau LAr,LT. De kortste afstand van de grens van de zone bedraagt in zuidelijke richting circa
1.070 meter van Smurfit. Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De
geluidsbelasting als gevolg van Smurfit bedraagt op de zonegrens ten hoogste 28,6 dB(A).
De in de zone en buiten het industrieterrein gelegen woningen die het dichtst bij Smurfit liggen, zijn
gesitueerd ten westen van de inrichting aan de Halmstraat op circa 15 meter afstand en aan de Schoenerstraat
op circa 18 meter afstand. Verder liggen er woningen op het industrieterrein aan de U.T. Delfiaweg aan de
overzijde van het Hoendiep, ten noorden van de inrichting.
Voor de woningen op het industrieterrein gelden de wettelijke grenswaarden niet. Aan de in de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening genoemde streefwaarde voor de cumulatieve geluidsbelasting van 65
dB(A) wordt ter plaatse van de woningen op het industrieterrein voldaan.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting blijkt dat aan de
grenswaarden van de Wet geluidhinder ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone wordt
voldaan.
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) vanwege de inrichting inclusief de verandering waarvoor
thans vergunning wordt gevraagd, voldoet aan de in de vigerende revisievergunning opgenomen waarden.
Ten aanzien van de geluidsbelasting van de gewijzigde inrichting zijn de aan de onderliggende
revisievergunning verbonden voorschriften 3.1.1 en 3.2.1 van toepassing.
3.8.3 Maximale geluidsniveaus
Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de veranderingen binnen de inrichting van Smurfit
voldoet aan de in de vigerende revisievergunning opgenomen waarden, met uitzondering van de voor
referentiepunt 10 (woning U.T. Delfiaweg) opgenomen waarde. Op dit punt wordt de vergunde piekwaarde
voor de dag-, avond- en nachtperiode van 52 dB(A) met maximaal 4 dB(A) overschreden.
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen
van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Als
grenswaarde voor de maximale geluidniveaus wordt (landelijk) een waarde van 70 dB(A) etmaalwaarde
gehanteerd (dit betekent 70 dB(A) overdag, 65 dB(A) 's-avonds en 60 dB(A) 's-nachts. Aan deze
grenswaarden wordt voldaan.
De maximale geluidsniveaus voor de inrichting, inclusief de verandering waarvoor thans vergunning wordt
gevraagd, hebben wij in een voorschrift vastgelegd (voorschrift 2.1 van deze veranderingsvergunning).
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3.8.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag
(ingevolge art. 1 van de Wet geluidhinder) bij vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan
grenswaarden. Hierdoor zijn ten aanzien van dit aspect in de vigerende vergunning geen normen gesteld. Het
aantal (geraamde) vrachtauto's dat in de gewijzigde situatie de inrichting bezoekt en verlaat (totaal 85,5 per
etmaal) valt binnen het aantal dat bij de aanvraag vigerende vergunning is geraamd (in totaal 89 vrachtauto's
per etmaal). Gelet op voorgaande is er geen aanleiding om in verband met indirecte hinder
(middel)voorschriften aan deze vergunning te verbinden.
3.8.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.8.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van deze punten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de
zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op referentiepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op
deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden
gemeten.
Aan deze vergunning is een voorschrift verbonden waarin de maximale geluidsniveaus, na uitbreiding van de
inrichting met de containeroverslag, op voornoemde referentiepunten zijn vastgelegd (voorschrift 2.1).
3.9
Trillingen
Gezien de aard van de aangevraagde activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is
trillingshinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.10
Bodem
Aangezien er op het containeroverslagterrein geen bodembedreigende activiteiten plaats vinden, achten wij
het niet noodzakelijk voorschriften met betrekking tot bodemonderzoek of bodembescherming aan deze
vergunning te verbinden.
Voor onderhavige wijziging zijn de aan de onderliggende revisievergunning verbonden voorschriften 2.2.3
en 2.3.3 tot met 2.3.5, betrekking hebbende op de uitvoering van een bodemeindonderzoek en
bodembescherming van toepassing.
3.11
Brandveiligheid
Op het containeroverslagterrein worden uitsluitend lege containers opgeslagen. Oud papier wordt uitsluitend
in de opslagloods en op het opslagterrein voor oud papier opgeslagen. Wij achten het daarom niet
noodzakelijk voorschriften met betrekking tot brandveiligheid aan deze vergunning te verbinden.
3.12
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.
Gezien het de hoeveelheid vrachtwagenbewegingen waar onderhavige aanvraag betrekking op heeft, achten
wij het niet noodzakelijk voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer aan deze vergunning te
verbinden.
3.13
Overige aspecten
3.13.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.13.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van deze inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer rechtstreeks van toepassing.
Overeenkomstig dit hoofdstuk dient de vergunninghouder jaarlijks een milieujaarverslag te overleggen. Het
verslag aan het bevoegd gezag dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in het Besluit
milieuverslaglegging.
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3.13.3 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 06-53977863.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Smurfit Kappa De
Halm B.V. de gevraagde veranderingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
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.
5.3
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter

, secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
het Dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest;
VROM-inspectie regio Noord;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen.
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1

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN REVISIEVERGUNNING

1.1.1
De voorschriften zoals die zijn vermeld in:
hoofdstuk 1
Algemeen: voorschriften 1.1.1 t/m 1.2.2;
hoofdstuk 2
Bodem; voorschriften 2.2.3, 2.3.3 t/m 2.3.5;
hoofdstuk 3
Geluid- en trillingen; voorschriften 3.1.1 en 3.2.1
hoofdstuk 13 Milieumanagement: voorschrift 13.1.1;
van de bij beschikking van 23 januari 2002 (kenmerk 0034/53) door het College van Burgemeester en
Wethouders van Groningen verleende revisievergunning, zijn van toepassing op de veranderingen binnen de
inrichting waarvoor thans vergunning wordt gevraagd en dienen als zodanig te worden nageleefd.

2

GELUID

2.1
Het maximale geluidniveau (LAmax) veroorzaakt de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de
in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie mag, inclusief
de uitbreiding van de inrichting, waarvoor vergunning is aangevraagd:
op referentiepunt 6 niet meer bedragen dan:
63 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
63 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 7 niet meer bedragen dan:
57 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
54 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
53 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 8 niet meer bedragen dan:
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
52 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 9 niet meer bedragen dan:
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
59 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 10 niet meer bedragen dan:
56 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
56 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
56 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
op referentiepunt 11 niet meer bedragen dan:
50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
2.2
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus
geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting welke in de akoestische modelvorming, overeenkomstig
het thans geldende zonebeheermodel, voor deze vergunning is gehanteerd.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68
van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter
zake opgestelde regels.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
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