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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 20 maart 2007
Nr. 2007-5.614/12 MV
Verzonden: 27 maart 2007
Beschikken hierbij op de aanvraag van MLS Noord Nederland om een revisievergunning op grond van de
Wet milieubeheer (Wm) voor het in werking hebben van een milieustraat, een KGA-depot en een afval open overslagstation.

1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 11 september 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van MLS Noord Nederland voor een revisievergunning ingevolge de Wm voor een milieustraat, een afvaloverslagstation en een sorteer- en scheidingshal.
De inrichting is gelegen aan de Oosterweg 41 te Muntendam, kadastraal bekend gemeente Muntendam,
sectie A, nummer 820.
De vergunning is aangevraagd voor:
- het in werking hebben van een afval op- en overslagstation;
- het namens de gemeente Menterwolde beheren van een milieustraat voor (grof) huishoudelijke afvalstoffen;
- het namens de gemeente Menterwolde beheren van een KGA-depot;
- het scheiden van bouw- en sloopafval m.b.v. een shovel en een kraan in de loods;
- een werkplaats in de loods voor klein onderhoud aan containers en eigen bedrijfswagens;
- de overslag en tijdelijke opslag van KWD-afval in de loods;
- de bouw van 2 loodsen voor de op- en overslag van afvalstoffen met daarbij een kantoorruimte en werkplaats;
- de aanleg van 2 weegbruggen;
- de opslag en verkoop van (kringloop)materialen, te weten diverse soorten zand, grind, compost en herbruikbare bouwmaterialen;
- de opslag van lege containers;
3
- het plaatsen van 70 vloeistofdichte dubbelwandige IBC's ( met inhoud van 1 m per IBC) voor de op- en
overslag van aardolie- en brandstofrestanten die zijn vrijgekomen tijdens eigen schoonmaakwerkzaamheden buiten de inrichting;
- de opslag van kolkenzuigerafval in 4 vloeistofdichte bezinkcontainers;
- de op- en overslag en incidenteel versnipperen van groenafval met een verkleiningsinstallatie;
- het incidenteel scheiden van huishoudelijk afval;
- de op- en overslag van gescheiden puin-, hout-, en metaalafval;
- de aanleg van een wasplaats hoofdzakelijk bestemd voor eigen materieel incl. een slibvangput en
olie/waterafscheider;
- de stalling van voertuigen;
- de uitbreiding van materieel;
- de opslag en tankplaats van 1200 liter rode dieselolie in een bovengrondse tank voor gebruik eigen of
ingehuurd materieel werkzaam binnen de inrichting;
en vervangt na het van kracht worden de in paragraaf 1.2 van deze vergunning genoemde besluiten.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 1.1.a, 1.1.b, 11.1.h, 11.1.i, 28.4.a.1, 28.4.a.5, 28.4.b.1,
28.4.b.2 en 28.4.c.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van de categorieën 28.4.a.1, 28.4.a.5, 28.4.b.1, 28.4.b.2 en 28.4.c.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
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1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen en ambtshalve wijzigingen van kracht:
- oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend op 9 maart 1999, nr.99/3.458/1/10,RMM;
- veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend op 5 februari 2002, nr.20021.663/6,RMM;
- ambtshalve wijziging ingevolge de Wet milieubeheer, verleend op 3 september 2002, nr.2002-14248,MV.
1.3
Achtergrond aanvrager
MLS Noord Nederland is de handelsnaam van Milieu Logistiek Stadskanaal B.V. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de H.J. Kniggestraat 59 te Stadskanaal. Er zijn 22 personen werkzaam bij MLS Noord Nederland,
waarvan 6 personen werken op het kantoor in Stadskanaal, en 16 personen werken op of vanuit de locatie
te Muntendam.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
De inrichting van MLS Noord Nederland waar vergunning voor wordt aangevraagd is gelegen aan de Oosterweg 41 op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering in het buitengebied van Muntendam,
gemeente Menterwolde. Het gebied rondom de inrichting heeft een agrarische bestemming. De dichtstbijzijnde woningen liggen ten zuiden en ten zuidoosten van de inrichting op ca. 150 meter afstand, gemeten
vanaf de grens van de inrichting.
Centraal binnen de inrichting zullen 2 loodsen worden gerealiseerd.
In de grote loods bevindt zich het KGA-depot, de milieustraat en het afval op- en overslagstation. De afvalstoffen die in de loods afgegeven kunnen worden zijn:
- KCA/KGA bij het KGA-depot;
- bouw- en sloopafval (BSA);
- papier en karton;
- kunststofafval;
- metaalafval;
- autobanden;
- wit- en bruingoed;
- glas;
- kadavers;
- asbest;
- huishoudelijk restafval (afgedankte banken e.d.);
- bedrijfsafval.
In de kleine loods vindt de op- en overslag van KWD-afval plaats.
Op het buitenterrein vindt vervolgens de opslag plaats van:
- oliehoudende afvalstoffen in IBC's op een vloeistofdichte vloer onder een overkapping;
- textiel in speciale textielbakken;
- autobanden (zowel in de loods als buiten de loods) in containers of opslagvakken;
- kolkenzuigerafval in speciale vloeistofdichte containers op een vloeistofdichte vloer onder een overkapping;
- (verontreinigde) grond (niet zijnde gevaarlijk afval) in afgedekte containers;
- snoeihout en overig groenafval in het voormalige bezinkbassin van de waterzuiveringsinstallatie, gescheiden van elkaar d.m.v. een scheidingswand.
De op- en overslag van KWD-afval is een nieuwe activiteit die wordt aangevraagd. De overige aangevraagde
activiteiten zijn eerder aangevraagd en vergund.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 22 september 2006 schriftelijk bevestigd.
Op verzoek van de aanvrager hebben wij 22 september 2006 schriftelijk ingestemd met de geheimhouding
van in een losse bijlage bij de aanvraag aangeleverde gegevens met betrekking tot financiële zekerheid. Met
het oog op de inspraak is deze vertrouwelijke informatie niet met de aanvraag ter inzage gelegd. Aanvrager
heeft geen vervangende tekst opgesteld, omdat de aanvraag als zodanig voldoende informatie biedt om als
openbaar stuk ter inzage te kunnen worden gelegd.
De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling
van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
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Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de behandeling van de aanvraag is
opgeschort. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens is de voorbereidingsperiode 8 november 2006
weer gestart.

2.2
Coördinatie
Samen met deze aanvraag is een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ingediend. Het bevoegd gezag Wvo heeft op grond van artikel 8.31 Wm geen advies
uitgebracht over de samenhang van de beschikkingen.
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 24 november 2005 ingediend. De coördinatiebepalingen krachtens de
Woningwet en de Wet milieubeheer worden in acht genomen.
2.3
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
- VROM - Inspectie Noord;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde;
- het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's;
- de Hoofdingenieur-directeur van het R.I.Z.A.
De gemeenten die gelegen zijn binnen tien kilometer van de plaats waarin de inrichting is of zal zijn gelegen,
zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken. Wij zijn namelijk van oordeel dat de invloed van
de belasting van het milieu in deze gemeenten niet voelbaar zal zijn.
Op 22 september 2006 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag, en op 27 november 2006 hebben wij de aanvullende gegevens voor advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
2.4
Processtappen
In vervolg op paragraaf 2.3 zijn bij brieven van 24 januari 2007, nrs. 2007-00.644/b, MV t/m 2007-00.644/d,
MV het ontwerpbesluit tezamen met de overige van belang zijnde stukken, gezonden aan bovengenoemde
adviseurs en/of bestuursorganen. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van terinzageligging van het ontwerpbesluit ons college ter zake van het ontwerpbesluit te adviseren. Bij brief van 24
januari 2007, nr. 2007-00.644/d, MV is aan de gebruikers/bewoners van de in de directe omgeving van de
inrichting gelegen panden een kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit en een informatieblad gezonden.
Het ontwerpbesluit is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, waaronder het
verslag van het gehouden vooroverleg en het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Menterwolde
van 29 januari t/m 12 maart 2007. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in de Tussenklappen van 24 januari 2007 (reg.nr. 2007/0033/MV).
Binnen de daarvoor gestelde termijn van terinzageligging zijn bij ons college géén mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingebracht (art.3:24, lid 1 Awb). Ook is van de geboden
gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtewisseling met de vergunningaanvraagster en het
bevoegd gezag over het ontwerpbesluit géén gebruik gemaakt (art.3:25, lid 1, Awb). Sedertdien zijn ten
minste zes weken verstreken en zijn aan ons college ook door de bij deze procedure betrokken adviseurs
géén adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstaande kunnen wij thans een besluit nemen. Van de terinzageligging van het besluit, van 2 april t/m 14 mei 2007, en de mogelijkheid tot het instellen van beroep is
mededeling gedaan in de Tussenklappen van 28 maart 2007 (reg.nr. 2007/0119/MV).
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.
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3.2

IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn, die geheel is omgezet in nationale wetgeving. Deze richtlijn heeft
tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door in bijlage 1
van de richtlijn aangegeven industriële activiteiten. In de Nederlandse wetgeving worden deze aangeduid als
gpbv-installaties. Uiterlijk 31 oktober 2007 dienen de gpbv-installaties in overeenstemming te zijn met de eisen zoals gesteld in de wet en regelgeving ter uitvoering van de IPPC-richtlijn. Bij oprichting of verandering
van een inrichting moet meteen worden voldaan aan deze eisen.
Alle installaties die deel uitmaken van een inrichting moeten worden getoetst aan de best beschikbare technieken (BBT). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of er wel of niet sprake is van een gpbv-installatie. 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 gpbvinstallaties betreft. Met de in tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden.
MLS Noord Nederland valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën,
en is dus geen gpbv-installatie. De volgende in tabel 2 aangegeven BBT-documenten zijn van toepassing:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nr. 15 (PGS 15);
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nr. 30 (PGS 30);
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).
Daarnaast zijn ook de volgende BBT-documenten uit tabel 1 van de Regeling betrokken bij de beoordeling:
BREF Emissions from storage, juli 2006:
BREF Waste Treatments Industries, augustus 2006.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing, verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.

3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of
natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van CO2,
NOx, SO2, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is
met de NMP's.
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
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 periode (2001-2010) 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 milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
MLS Noord Nederland beschikt over een milieuzorgsysteem, dat niet is gecertificeerd. Bij het stellen van
voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
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3.6
3.6.1

Groene wetten

Natuurbeschermingswet
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. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten of voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden. Wij zijn daarom van
mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet nodig is.
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 Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.7
3.7.1

Afvalstoffen en afvalwater

Algemeen
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars. De gegevens die van de afgifte moeten worden
bijgehouden, moeten tenminste 5 jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag. Daarom zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie
van afgevoerde afvalstoffen.
Op grond van de Wm moet een registratie worden bijgehouden van de aangevoerde afvalstoffen. Dit is geregeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zijn geen voorschriften
opgenomen met betrekking tot de registratie van de aangevoerde afvalstoffen.
Preventie
De totale hoeveelheid afval dat binnen de inrichting vrijkomt bedraagt is niet noemenswaardig, omdat het
hier een inrichting betreft met als hoofdactiviteit het innemen, op- en overslaan van afvalstoffen van derden.
De afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan, bijvoorbeeld op het kantoor, vallen hierbij in het niet.
Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven (Infomil,
december 2005) welke overeenkomen met onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" (april 2003). Hierin wordt gesteld dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25
ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval is kleiner dan de genoemde relevantiecriteria. Wij
hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 5 bij deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert niet nodig.

3.7.2 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Het bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende 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.
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Toetsen aan de sectorplannen
Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
- sectorplan 1 'huishoudelijk restafval';
- sectorplan 3 'restafval van handel, diensten en overheden';
- sectorplan 4 'afval van onderhoud van openbare ruimten';
- sectorplan 9 'organisch afval';
- sectorplan 13 'bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen';
- sectorplan 15 'wit- en bruingoed';
- sectorplan 17 'KCA/KGA';
- sectorplan 18 'papier en karton';
- sectorplan 19 'kunststofafval';
- sectorplan 20 'textiel';
- sectorplan 22 'ernstig verontreinigde grond';
- sectorplan 21 'metaalafvalstoffen';
- sectorplan 23 'oliehoudende afvalstoffen';
- sectorplan 28 'dierlijk afval'.
Sectorplan 1
In sectorplan 1 is het beleid uitgewerkt voor grof huishoudelijk afval. Op grond van de Wet milieubeheer
hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht tenminste één brengvoorziening in de vorm van een afvalbrengstation ter beschikking te stellen waar burgers grof huishoudelijk afval gescheiden kunnen aanbieden.
MLS Noord Nederland voert deze taak uit namens de gemeente Menterwolde.
Sectorplan 3
In sectorplan 3 is het beleid uitgewerkt voor restafval van handel, diensten en overheden. MLS Noord Nederland noemt dit afval KWD-afval. Het beleid voor dit afval is gericht op het bevorderen van preventie,
afvalscheiding en nuttige toepassing van deelstromen. Binnen de inrichting van MLS Noord Nederland vindt
slechts op- en overslag van KWD-afval plaats. Vervolgens wordt het afval afgevoerd naar een erkende verwerker.
Sectorplan 4
In sectorplan 4 is het beleid uitgewerkt voor afval van onderhoud van openbare ruimten. MLS Noord Nederland zamelt kolkenzuigerafval in afkomstig van bedrijven. De minimumstandaard voor de bewerking van
kolkenzuigerafval is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarbij de inerte fractie nuttig kan
worden toegepast. Het kolkenzuigerafval wordt binnen de inrichting ontwaterd. De overgebleven fractie
wordt afgevoerd naar een vergunninghouder die dit afval conform de minimum standaard zal bewerken.
Sectorplan 9
In sectorplan 9 is het beleid uitgewerkt voor organisch afval. Het beleid voor organisch afval is gericht op het
bevorderen van gescheiden inzameling gevolgd door nuttige toepassing. Binnen de inrichting van MLS
Noord Nederland vindt op- en overslag plaats van snoeihout en overige groenafval. Deze genoemde afvalstromen worden gescheiden van elkaar opgeslagen. De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld
groenafval is nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige toepassing van het snoeihout
met hoofdgebruik als brandstof is ook toegestaan. MLS Noord Nederland draagt zorg voor de afvoer van het
groenafval naar een erkende verwerker.
Sectorplan 13
In sectorplan 13 is het beleid uitgewerkt voor bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.
Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken
en wegen. Bouw- en sloopafval bestaat voor meer dan 90% uit steenachtig materiaal, zoals beton, metselwerk en (teerhoudend) asfalt. De resterende 10% bestaat uit een groot aantal kleinere deelstromen, zoals
gips en cellenbeton, bitumineus dakafval, teermastiek en dakgrind, houtafval, asbest en asbesthoudend materiaal, vlakglas en metalen. Ook sorteer- en brekerzeefzand en straalgrit vallen onder deze sector.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm
van materiaalhergebruik. De minimumstandaard voor gips en cellenbeton is verwijderen door storten. De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing.
Voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten. Verwerking in de vorm van
producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige toepassing of verwijderen door verbranden waarbij diffuse verspreiding van de in het hout aanwezige metalen optreedt, is niet toegestaan.
De minimumstandaard voor brekerzand en sorteerzand is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in
de vorm van materiaalhergebruik. De minimumstandaard voor asbest is storten.
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De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische verwerking waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd. De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld
vlakglas is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
Binnen de inrichting van MLS Noord Nederland vindt de op- en overslag en grove sortering van BSA plaats.
De gescheiden fracties worden vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker.
Sectorplan 15
In sectorplan 15 is het beleid uitgewerkt voor wit- en bruingoed. Het beleid is gericht op het tot stand brengen van een lekvrije afvalbeheerstructuur, met zoveel mogelijk product- en materiaalhergebruik. Gemeenten
hebben o.a. de verplichting om wit- en bruingoed gescheiden in te zamelen. MLS Noord Nederland biedt de
inwoners van Menterwolde en bedrijven de mogelijkheid om dit afval gescheiden aan te bieden. Binnen de
inrichting vindt gescheiden opslag plaats in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.
Sectorplan 17
In sectorplan 17 is het beleid uitgewerkt voor Klein Chemisch Afval (KCA) en Klein Gevaarlijk Afval (KGA).
Tot het KCA behoren afvalstoffen die als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt en in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen. Onder KGA worden zes met name genoemde afvalstoffen verstaan
waarvoor een inzamelplicht geldt. Daarnaast vallen onder KGA alle afvalstoffen die op basis van de Eural
zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in hoeveelheden van minder dan 200 kg per afvalstof per afgifte worden aangeboden. Het beleid voor KCA en KGA is gericht op het tot stand brengen van
een lekvrije beheerstructuur, waarbij door gescheiden inzameling ook kleine hoeveelheden bedrijfseconomisch verantwoord nuttig worden toegepast.
Elke gemeente bepaalt zelf op welke wijze het inzamelen van KCA wordt uitgevoerd. Een mogelijkheid is het
oprichten en in werking hebben van een KCA-depot. De mogelijkheid om op een KCA-depot ook KGA af te
kunnen geven stimuleert de gescheiden inzameling van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval. KCA wordt gelijk gesteld met KGA nadat een particulier dit afval aan het KCA-depot of aan een daartoe bevoegde
inzamelaar heeft afgegeven. Het bevoegd gezag kan, in afwijking van de algemene bepalingen bij vergunningverlening, aan gemeentelijke KGA- en KCA-depots vergunning verlenen voor het zelfstandig bewaren
van afvalstoffen die in het Besluit inzamelen afvalstoffen worden genoemd. De gemeente Menterwolde heeft
de verplichting voor het in werking hebben van een KGA-depot voor de inwoners van Menterwolde uitbesteed aan MLS Noord Nederland.
Sectorplan 18
In sectorplan 18 is het beleid uitgewerkt voor papier en karton.
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. Papier en karton wordt binnen
de inrichting gescheiden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.
Sectorplan 19
In sectorplan 19 is het beleid uitgewerkt voor kunststofafval. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld kunststofafval uit bouw- en sloopafval is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. Niet herbruikbaar kunststofafval moet worden verbrand. Binnen de inrichting van MLS
Noord Nederland vindt gescheiden opslag plaats van kunststofafval, dat vervolgens wordt afgevoerd naar
een erkende verwerker.
Sectorplan 20
In sectorplan 20 is het beleid uitgewerkt voor textiel. Het beleid voor textiel is gericht op preventie en afvalscheiding met het oog op product- en materiaalhergebruik. Binnen de inrichting van MLS Noord Nederland
vindt gescheiden opslag van textiel plaats. Textiel wordt vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker.
Sectorplan 21
In sectorplan 21 is het beleid uitgewerkt voor metaalafvalstoffen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ferro en non ferro metaalafvalstoffen, is de nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd. Binnen de inrichting van MLS Noord Nederland vindt gescheiden opslag van ferro en non ferro metaalafvalstoffen plaats,
dat vervolgens wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
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Sectorplan 22
In sectorplan 22 is het beleid uitgewerkt voor ernstig verontreinigde grond dat vrijkomt bij het ontgraven van
de bodem in het kader van bodemsanering of in het kader van grondverzet bij (bouw)activiteiten. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ernstig verontreinigde grond is bewerking volgens de meest
geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit.
Voor niet-reinigbare grond is de minimumstandaard verwijderen door storten. Binnen de inrichting van MLS
Noord Nederland vindt tijdelijk opslag plaats van verontreinigde grond, in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.
Sectorplan 23
In sectorplan 23 is o.a. het beleid uitgewerkt voor overige oliehoudende afvalstoffen, waaronder ook oliehoudende afvalstoffen vallen die vrijkomen tijdens schoonmaakactiviteiten van brandstoftanks en
calamiteiten van brandstoftanks waarbij schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het beleid
is gericht op een lekvrij beheer, en een zo hoogwaardig mogelijke verwerking. Het door schoonmakers opslaan van deze oliehoudende afvalstoffen die vrijkomen bij het schoonmaken van tanks is toegestaan, indien
het afvalstoffen betreft die zijn ontstaan als gevolg van eigen schoonmaakactiviteiten buiten de eigen inrichting. Het overnemen van een substantiële hoeveelheid restafval uit een tank valt niet onder het begrip
"vrijkomen bij eigen schoonmaakactiviteiten". Deze oliehoudende afvalstoffen bestaan uit een olie-, wateren slibfractie. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van olie-, water- en slibmengsels is scheiden
in een oliefractie, een slibfractie en een waterfractie. Binnen de inrichting van MLS Noord Nederland vindt
alleen bij hoge uitzondering op- en overslag plaats van de oliehoudende afvalstoffen. In de meeste gevallen
wordt het afval rechtstreeks naar een erkende verwerker afgevoerd. Indien op- en overslag toch binnen de
inrichting van MLS Noord Nederland plaatsvindt, dan wordt vervolgens het afval afgevoerd naar een erkende
vergunninghouder waar de eindverwerking van dit afval volgens de daarvoor geldende minimumstandaard
zal plaatsvinden.
Sectorplan 28
In sectorplan 28 is het beleid uitgewerkt voor dierlijk afval, zoals kadavers. Het beleid voor dierlijk afval is gericht op het waarborgen van de volksgezondheid en het minimaliseren van veterinaire risico's. Binnen de
inrichting van MLS Noord Nederland vindt in zeer specifieke gevallen, zoals bij calamiteiten, tijdelijke opslag
van kadavers van kleine huisdieren plaats. De opslag van kadavers vindt gekoeld plaats. Na maximaal 2
werkdagen worden de kadavers afgevoerd naar een erkende verwerker.
Sturingsvoorschrift
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting op de afvalstromen die worden op- en overgeslagen of deels
bewerkt, niet alle bewerkingen worden uitgevoerd die in de minimum standaard zijn opgenomen. Daarom
hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het (deels bewerkte) afval dient te worden
afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt
verwerkt of 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.
Uit de algemene bepalingen voor vergunningverlening en de afzonderlijke sectorplannen volgt dat de vergunning kan worden verleend voor een periode van maximaal 10 jaar. De vergunning wordt aangevraagd
voor 10 jaar en daarom ook verleend voor deze periode.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) 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.
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). Deze richtlijnen komen
overeen met de eisen die aan een acceptatieprocedure worden gesteld in de BREF Waste Treatments Industries. 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.
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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.
Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
In het LAP is aangegeven dat inrichtingen die gevaarlijke afvalstoffen accepteren over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dienen te beschikken.
In het LAP is aangegeven dat de AO/IC gebaseerd dient te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd. Deze richtlijnen
komen overeen met de eisen die aan een AO/IC worden gesteld in de BREF Waste Treatments Industries.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de acceptatie, opslag en bewerking van de gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting wordt
vastgelegd en gecontroleerd. Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die
met de gevaarlijke afvalstoffen worden uitgevoerd en zijn erop gericht om de risico's op een onjuiste verwerking daarvan te verminderen.
Rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie voldoet de beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden
zoals die in DVV zijn beschreven.
Conform de uitgangspunten van DVV hebben wij de in de aanvraag gemelde afwijkingen ten opzichte van
de randvoorwaarden beoordeeld. MLS Noord Nederland wijkt op het volgende punt af:
- MLS Noord Nederland heeft geen scheiding aan gebracht in de werkzaamheden met betrekking tot
commercie en acceptatie.
De reden hiervoor is dat MLS Noord Nederland een relatief klein bedrijf is waarbij een aantal medewerkers
multifunctioneel inzetbaar zijn. Meerdere taken worden door één medewerker uitgevoerd, en medewerkers
zijn door elkaar vervangbaar. Op basis van het gestelde in de aanvraag stemmen wij in met de genoemde
afwijkingen.
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 7.1.3
aan de vergunning verbonden.
Scheiden en mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen
verschillende afvalstromen echter niet zo goed worden gescheiden of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de
vergunning.
Het mengen van afvalstoffen wordt niet aangevraagd en is dan ook niet toegestaan.

3.7.3

Afvalwater
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan de lozing op de persleiding van het Waterschap Hunze en Aa's 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.
Zuiveringstechnische voorzieningen
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het via zuiveringstechnische voorzieningen
op de persleiding van het Waterschap Hunze en Aa's lozen van verontreinigd afvalwater. De voorschriften
hebben betrekking op de uitvoering en het onderhoud van de olie-afscheider en de bezinkput.
Aan de vergunning is verder een voorschrift verbonden met betrekking tot het (door middel van "good housekeeping" maatregelen) voorkomen dan wel beperken van verontreiniging van het op het terrein
vrijkomende hemelwater.
Relatie Wvo-vergunning
Afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt op de persleiding van het waterschap Hunze en Aa's geloosd.
Voor deze lozing is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij het waterschap Hunze en Aa's.
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3.8
3.8.1

Lucht

Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen worden onderverdeeld in stof en geur.

3.8.2 Emissie van stof
De belangrijkste emissie van stof betreft de werkzaamheden met betrekking tot de op- en overslag en sortering van bouw- en sloopafval binnen de inrichting. Om stofemissie zoveel mogelijk te voorkomen treft MLS
Noord Nederland een aantal maatregelen die zijn beschreven in hoofdstuk 11 van de aanvraag. Ter voorkoming van stofemissie vinden de werkzaamheden met betrekking tot bouw- en sloopafval bijvoorbeeld
binnen in de loods plaats. Daarnaast wordt het terrein schoongehouden, en is de rijsnelheid beperkt tot
maximaal 10 km/uur. Stofontwikkeling tijdens droog en winderig weer wordt zoveel mogelijk beperkt door het
sproeien van het terrein en door gebruik te maken van een zuigveegwagen.
3.8.3 Besluit Luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Deze
zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Voor MLS Noord Nederland is fijn stof van belang. Aan de
hand van de verspreidingsberekeningen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is van
een overschrijding van de in dit besluit genoemde grenswaarden. De toets is opgenomen in bijlage 6.
3.8.4 Geur
Opslag van organisch afval kan aanleiding geven tot geuremissies. Binnen de inrichting zou het mogelijk
kunnen zijn dat geurhinder ontstaat vanwege de opslag van groenafval (niet zijnde snoeihout). Geurhinder
wordt voorkomen door dit afval regelmatig af te voeren naar een erkende verwerker. Aan deze vergunning is
een voorschrift verbonden dat dit groenafval binnen een week van de inrichting dient te worden afgevoerd.
3.9
Geluid
Ten aanzien van het geluid worden in dit hoofdstuk de volgende zaken beschouwd:
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid;
de voorkomende piekgeluiden (kortstondige verhogingen);
transporten van verkeer van en naar de inrichting.
Toetsingskader
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
De inrichting van MLS dient voor wat betreft de geluidhinderproblematiek te worden beoordeeld conform de
adviezen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Deze Handreiking kent de
normen (richtwaarden en grenswaarden) voor de geluidsbelasting van vergunningplichtige inrichtingen welke
niet op een gezoneerd industrieterrein zijn gelegen. In de gemeente Menterwolde is (nog) geen beleidsnota
ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. De beoordeling van deze aanvraag valt derhalve onder de
overgangssituatie, waarbij de aanvraag dient te worden getoetst aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai van 1979. Deze tekst is opgenomen in hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde
Handreiking.
De richt- en grenswaarden zijn van toepassing op de representatieve bedrijfssituatie, de bedrijfssituatie die
onder normale omstandigheden kan voorkomen.
De Handreiking maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. MLS beschikt over een geldige
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Echter vinden zodanige wijzigingen binnen de inrichting plaats,
dat wij de aanvraag om vergunning als een nieuwe situatie beoordelen. In de Handreiking zijn beoordelingsrichtlijnen opgenomen waarbij een bestuurlijke afweging is voorgeschreven. Voor nieuwe situaties moet in
eerste instantie worden getoetst aan de aanbevolen richtwaarden. Een overschrijding van de richtwaarden
kan toelaatbaar zijn op grond van bestuurlijke afwegingsproces, een belangrijke rol daarbij speelt het bestaande referentieniveau van het omgevingsgeluid. Als maximum niveau geldt de etmaalwaarde van 50
dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
De omgeving waarin MLS is gesitueerd kan aangeduid worden als zijnde agrarisch gebied. In de omgeving
zijn echter ook een bedrijventerrein, drukke wegen en een spoorlijn gesitueerd. De omgeving van de woningen kan daarom niet eenduidig worden gekarakteriseerd als landelijke omgeving (richtwaarde 40 dB(A)) of
rustige woonomgeving (richtwaarde 45 dB(A)). In deze situatie is de geluidsbelasting getoetst aan het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Door ons is het referentieniveau vastgesteld op de dichtstbijzijnde
woningen (zie bijlage 4 bij deze beschikking).
Voorkomende piekgeluiden
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In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening wordt geadviseerd de maximale geluidsniveaus te
beperken tot 10 dB boven het equivalente geluidsniveau. Als maximumgrens wordt de waarde van 70 dB(A)
voor de dagperiode gehanteerd. Deze laatste waarde kan onder voorwaarden met 5 dB worden verhoogd.
De activiteiten die dit piekniveau veroorzaken moeten in de vergunning zijn omschreven.
12 dagen criterium
Het is in de jurisprudentie inmiddels regelmatig geaccepteerd dat vergunning wordt verleend om maximaal
12 maal per jaar (uitgangspunt is dat het per keer gaat om een aaneengesloten periode van maximaal een
etmaal) activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) uit de vergunning. Het gaat dan om bijzondere activiteiten (incidentele
bedrijfssituaties), welke niet worden gerekend tot de RBS.
Voor deze incidentele activiteiten dient op grond van jurisprudentie en de best beschikbare techniek te worden nagegaan in hoeverre de hinder kan worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door minder ontheffingen te
verlenen, maximale geluidsgrenzen op te leggen of de duur van de ontheffing te beperken.
Indirecte hinder door wegverkeer
De transporten van en naar de inrichting zijn beoordeeld aan de hand van de Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van Minister van Vrom, d.d. 29 februari 1996. De
toetsing in het kader van deze circulaire kent een streefwaarde van 50 dB(A) en een grenswaarde van
65 dB(A). In de circulaire wordt geadviseerd om geen hogere waarde dan 50 dB(A) toe te laten, indien dit
door bron- of overdrachtsmaatregelen kan worden voorkomen.
Voor de vaststelling van de reikwijdte voor de beoordeling van de indirecte hinder is aansluiting gezocht bij
het eerstgenoemde criterium in de Handreiking, te weten: die afstand waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting,
dat wil zeggen de afstand waarbinnen de voertuigen (met inachtneming van de maximumsnelheid) de ter
plaatse optredende snelheid hebben bereikt, in deze situatie gerekend vanaf de in/uitrit aan de Oosterweg.
Uitgaande van dit criterium hebben wij de indirecte hinder uitsluitend beoordeeld bij de woning Bredeweg 6.
Beoordeling
Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch rapport van Stroop Raadgevende Ingenieurs BV
(d.d 22 februari 2005, nr. 0317722-00) toegevoegd.
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Gedurende de representatieve bedrijfssituatie binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats:
- Aankomst en vertrek personenwagens bij de overslagloods, 200 bewegingen gedurende de dagperiode;
- Aankomst en vertrek van vrachtwagens met groenopslag, 28 bewegingen gedurende de dagperiode;
- Het leegkiepen van containers bij de groenopslag, 1 minuut per container is totaal 14 minuten gedurende
de dagperiode;
- Aankomst en vertrek van een tankwagen betreft oliehoudende afvalstoffen, 2 bewegingen gedurende de
dagperiode;
- Het leegpompen van tank met oliehoudende afvalstoffen, 5 minuten gedurende de dagperiode;
- Aankomst en vertrek van containervrachtwagens, 28 bewegingen gedurende de dagperiode;
- Verwisselen van containers, totaal 28 minuten gedurende de dagperiode;
- Aankomst en vertrek van vrachtwagens bestemt voor de grote overslagloods, 24 bewegingen gedurende
de dagperiode.
In de hieronder aangeven tabel zijn de resultaten van de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde woningen
veroorzaakt door de activiteiten van MLS uitgezet tegen het referentieniveau bij deze woningen. De bewegingen van de kraan en de shovel op het buiten terrein en de geopende deur in de oost gevel van de loods
zijn bepalend voor de geluidsimmissie in de omgeving.
LAr,Lt in dB(A)

Woning

Referentieniveau in dB(A)
Dag

Avond

Overschrijding

Dag

Avond

Nacht

Nacht

Oosterweg 1

39

-

< 30

41

-

31

geen

Bredeweg 6

41

-

< 30

42

-

32

geen

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels bij de woningen aan de Oosterweg 1 en de
Bredeweg 6 het referentieniveau van het omgevingsgeluid niet overschrijden. Gedurende de nachtperiode
wordt de geluidsbelasting veroorzaakt door 4 personenauto's van het personeel. Echter is deze geluidsbelasting te verwaarlozen ten opzichte van het omgevingsgeluid aldaar.
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Voorkomende piekgeluiden
Als gevolg van het verwisselen van containers gedurende de dagperiode ontstaan piekgeluiden of te wel
maximale geluidsniveaus (LAmax) welke bepalend zijn voor de directe omgeving. Op de woning aan de
Oosterweg 1 bedraagt het maximaal geluidsniveau LAmax = 52 dB(A) gedurende de dagperiode en
30 dB(A) gedurende de nachtperiode en bij de woning aan de Bredeweg 6 bedraagt het maximaal geluidsniveau LAmax = 54 dB(A) gedurende de dagperiode en 32 dB(A) gedurende de nachtperiode. Hierbij wordt de
richtwaarde, namelijk het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vermeerderd met 10 dB, gedurende de
dagperiode met 3 dB overschreden. Echter wordt ruimschoots aan de grenswaarden voldaan.
Gedurende de nachtperiode zijn de maximale geluidsniveaus te verwaarlozen vanwege het aanwezige geluidsniveau van de directe omgeving.
Incidentele bedrijfssituatie
Hooguit twaalf dagen per jaar wordt met behulp van een houtshredder afvalhout versnipperd. Deze activiteit
geschied alleen in de dagperiode met een effectieve bedrijfstijd van 8 uur. Voor het vullen van de houtshredder wordt gebruik gemaakt van een kraan welke tevens 8 uur gedurende de dagperiode in werking zal zijn.
Door de houtshredder achter de loods te plaatsen, kan de geluidsbelasting bij de woning aan de Bredeweg 6
sterk worden beperkt. Op de tekening die als bijlage 3. bij de aanvraag is gevoegd dient de shredder op de
aangegeven vak worden opgesteld zodat gunstige afscherming van het geluidsniveau richting deze woning
plaatsvindt. In het akoestisch onderzoek is hier rekening mee gehouden. Als gevolg van deze activiteit bedraagt het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 51 dB(A) aan de woning Bredeweg 6 en 49
dB(A) bij de woning Oosterweg 1. De maximale geluidsniveaus als gevolg van het shredderen van het hout
bedraagt ten hoogste 57 dB(A) bij de woning aan de Bredeweg 6 en 55 dB(A) bij de woning aan de Oosterweg 1. Wij achten deze geluidsniveaus voor een aantal beperkt dagen toelaatbaar.
Indirecte hinder
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidsbelasting op de woning aan de Bredeweg 6 als gevolg van het
verkeer van en naar de inrichting 48 dB(A) bedraagt. Aan de streefwaarde van 50 dB(A) voor indirecte hinder wordt voldaan.
Conclusie
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is en dat
wordt voldaan aan de best beschikbare techniek. De geluidsbelasting en maximale geluidsniveaus hebben
wij in voorschriften vastgelegd op een aantal controlepunten rond de inrichting. Door een gewijzigde ligging
van de controlepunten zijn de geluidsniveaus beter handhaafbaar. Wij hebben verder het toegestane opstelgebied van de shredder in een voorschrift vastgelegd.

3.10
Bodem
3.10.1 Algemeen
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Dit beleid is gericht op het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen/installaties van een
inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie. Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de
gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader (voor de gehele inrichting) vormt.
Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere bedrijfscondities, preventieve bodembeschermde voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in
combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A) zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een Bodemrisicoanalyse conform de Bodemrisicochecklist van de NRB.
De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Een verwaarloosbaar bodemrisico kan echter volgens de Bodemrisicochecklist van de NRB vaak
op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als "vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften", of "kerende vloeren en/of lekbakken met een
zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften".
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3.10.2 Bodembescherming
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel bodembedreigende stoffen toegepast en opgeslagen, namelijk:
- op- en overslag van kolkenzuigerafval;
- op- en overslag van (ongesorteerd) bouw- en sloopafval en KWDafval;
- opslag van asbesthoudend materiaal;
- opslag van wit- en bruingoed;
- opslag van klein gevaarlijk afval (KGA / KCA);
- op- en overslag van metaalafval ( met aanhangend olie of emulsie);
- op- en overslag van ernstig verontreinigde grond;
- op- en overslag van aardolie- en brandstofrestanten afkomstig van schoonmaakwerkzaamheden van ondergrondse en bovengrondse tanks buiten de inrichting;
- het in werking hebben van een wasplaats;
- het in werking hebben van een werkplaats voor klein onderhoud aan rijdend materieel;
- opslag en tanken van rode diesel in een bovengrondse enkelwandige tank.
Op deze activiteiten en het gebruik van deze stoffen is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing. Uit de bij de aanvraag gevoegde bodemrisicochecklist blijkt
dat de aan te brengen voorzieningen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) oplevert als bedoeld in de NRB. In de vergunning is als voorschrift opgenomen dat de aangebrachte voorzieningen
periodiek moeten worden gecontroleerd en herkeurd.
3.10.3 Onderzoeken
Nulsituatie-onderzoek
Bij het oprichten of het veranderen van een inrichting moet de vergunninghouder een nulsituatie-onderzoek
van te bodem uitvoeren. Dit onderzoek moet hij uitvoeren om de kwaliteit van de bodem vast te leggen. Dit
betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
In het kader van een eerdere vergunning is de nulsituatie al vastgelegd in het onderzoeksrapport getiteld
verkennend milieukundig bodemonderzoek, gedateerd 29 oktober 1996, met kenmerk VN-14143. Er worden
nu geen bodembedreigende activiteiten op andere plaatsen aangevraagd. De nulsituatie kan weer worden
gebruikt bij beëindiging van de inrichting. Men kan dan vaststellen of de bodemkwaliteit is veranderd als gevolg van de activiteiten van de inrichting.
Eindsituatie-onderzoek
Bij beëindiging / verplaatsing van bodembedreigende activiteiten moet de inrichting een nieuw bodemonderzoek uitvoeren. Dit eindsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden uitgevoerd als het
nulsituatieonderzoek.
Op deze wijze wordt het duidelijk of de bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot verslechtering van de bodemkwaliteit. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden dan ten tijde van het
nulsituatieonderzoek.
De vergunninghouder moet het rapport van het eindonderzoek ter goedkeuring overleggen aan het bevoegd
gezag. Als blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moeten hij/zij maatregelen nemen.
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 milieubeheervergunning in beginsel te worden gesaneerd. Verder is in het besluit een bepaling
opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren,
tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan. Artikel 8.16, lid c, van de Wet milieubeheer biedt
hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te
saneren.
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3.11
Veiligheid
3.11.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen
In de door MLS ingediende aanvraag is een opslag van oliehoudende afvalstoffen (olie-, water-, slibmengsels) in IBC 's opgenomen. Het betreft mengsels die vrijkomen bij schoonmaakwerkzaamheden en
calamiteiten buiten de inrichting. Deze afvalstoffen worden bij hoge uitzondering tijdelijk in IBC's op een speciaal daarvoor ingerichte vloeistofdichte vloer met een overkapping binnen de inrichting opgeslagen. Totaal
bevinden zich op deze locatie een 70-tal grotendeels lege IBC's met elk een inhoud van 1000 liter. In de
meeste gevallen zullen deze afvalstoffen vanaf de locatie buiten de inrichting naar de eindverwerker worden
afgevoerd. De aanvraag is op dit punt multi-interpretabel.
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) met de bijbehorende Regeling (REVI) is van toepassing op
inrichtingen waar sprake is van opslag van gevaarlijke stoffen in emballage van meer dan 10 ton. Het van
toepassing zijn van deze wetgeving heeft tot gevolg dat er een ruimtelijke beperking aan de omgeving wordt
opgelegd, de zogenaamde 10-6 contour waarbinnen geen kwetsbare objecten mogen voorkomen.
Gelet op de omschrijving in de aanvraag zijn wij van mening dat een beperking in de voorschriften billijk is.
Door in voorschrift 12.1.2 vast te leggen dat de opslag onder de 10 ton moet blijven valt de opslag niet onder
de genoemde regelgeving. Het opleggen van ruimtelijke beperkingen is dan ook niet aan de orde.
Registratiebesluit externe veiligheid
Momenteel is MLS opgenomen in het register volgend uit het registratiebesluit. In het register zijn inrichtingen opgenomen die onder de criteria van het registratiebesluit vallen. Ook inrichtingen die onder de criteria
vallen zoals opgenomen in de drempelwaarde tabel uit de Leidraad 2.0 worden opgenomen in het register.
De aanwijsgrond voor opname in het register is het KGA-depot, dat MLS voor de gemeente Menterwolde faciliteert. In de vorige Wm-vergunning was een maximale opslag van 10 ton vastgelegd. Daarmee viel MLS
onder de criteria van de drempelwaardentabel. In onderhavige vergunning is de opslag van maximaal 10 ton
KGA opnieuw vastgelegd. Na het van kracht worden van deze vergunning zal het register hierop worden geactualiseerd.

3.11.2 Brandveiligheid
Repressieve middelen/voorzieningen
In hoofdstuk 13 van de aanvraag is een omschrijving gegeven van de getroffen maatregelen en voorzieningen met betrekking tot de brandveiligheid. In de opslagruimten en de sorteerruimte van het KGA-depot
worden draagbare blustoestellen opgehangen. In de twee nieuw te bouwen loodsen zullen ook blustoestellen worden opgehangen, waarbij de loopafstand tot de dichtstbijzijnde toestel niet meer dan 15 meter zal
bedragen. In deze loodsen, en tevens bij iedere opslagplaats van gevaarlijke (afval)stoffen is het verboden
om te roken. Dit zal d.m.v. pictogrammen op zichtbare plaatsen worden aangeduid.
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en het onderhoud van brandblusmiddelen.

3.11.3 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van rode diesel in een tank
Voor de opslag van rode diesel is PGS 30 van toepassing, voor zover die gaat over de bovengrondse opslag
in een enkelwandige tank. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd
dat deze opslag moet voldoen aan de PGS 30. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke hoofdstukken van de PGS 30 van toepassing zijn.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Voor de opslag van KGA in het KGA-depot en de opslag van oliehoudende afvalstoffen (olie-, water- en
slibmengsels) in IBC's is de PGS 15 van toepassing. De richtlijn PGS 15 is o.a. van toepassing op kleinere
opslagplaatsen, waar minder dan 10 ton opgeslagen kan worden. In deze vergunning hebben wij voorschriften opgenomen waarin is vastgelegd dat de genoemde opslagen aan deze richtlijn moeten voldoen. In de
voorschriften is ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn. De eisen
die worden gesteld in de PGS 15 aan de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage komen overeen met de
beschrijving in de BREF Emissions from Storage. Dit betekent dat de best beschikbare techniek is voorgeschreven.
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3.12
Energie
3.12.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking. Naast
deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij
individuele bedrijven.
In de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) waarin wordt verwezen naar
de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu is beschreven op welke wijze het energieaspect moet worden opgenomen in
de milieuvergunning als het bedrijf niet valt onder de toelatingseisen voor het convenant Benchmarking of de
tweede generatie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-2).
MLS Noord Nederland behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot één van deze convenanten mogelijk is.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m3 per jaar. Wij volgen bij het
opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire. Deze richtlijnen zijn conform onze beleidsnotitie
'Verruimde reikwijdte en vergunningverlening".
Binnen de inrichting wordt naar schatting minder dan 25.000 kWh elektriciteit en momenteel geen gas per
jaar verbruikt. Na realisatie van de kantoorruimte en de nieuwe overslagloodsen zullen deze ruimten door
aardgas worden verwarmd. Hoeveel aardgas er zal worden verbruikt is nu nog niet bekend.
Het totale energieverbruik van de inrichting is op dit moment lager dan de grenzen uit de Circulaire. In de
toekomst zal in ieder geval het aardgasverbruik toenemen. Wij verbinden daarom aan deze vergunning registratie- en rapportagevoorschriften, waarmee inzicht wordt verkregen in het toekomstige energiegebruik van
MLS Noord Nederland.

3.13
Grondstoffen- en waterverbruik
3.13.1 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat
3
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m of meer
3
leidingwater bedraagt. Binnen MLS Noord Nederland wordt ca. 150 m leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit
water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor sanitaire voorzieningen en water voor consumptie en de wasplaats.
Gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze vergunning geen voorschriften gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.

3.13.2 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 inrichting zijn er op gericht, om afvalstoffen op- en over te slaan en vervolgens af te
voeren naar een eindverwerker, zodat de afvalstoffen wederom in productieprocessen kunnen worden ingezet. Het beperken van het grondstoffenverbruik ligt buiten het handelingsperspectief van MLS Noord
Nederland en is derhalve in dit kader niet relevant.
3.14
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie '' Verruimde reikwijdte en Vergunningverlening'' van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte vallen,
richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende relevantiecriteria 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.
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3.15
Installaties
3.15.1 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010.

3.16
Overige aspecten
3.16.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.

3.16.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten
bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
3.16.3 Financiële Zekerheid
Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer is sinds 1 mei 2003 van kracht. Hierin wordt aangegeven dat
het bevoegd gezag de bevoegdheid krijgt om financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij financiële zekerheid vragen
(Besluit GS 13 juni 2006, nr. 2006-03567/24/A.12,MV). Deze beleidslijnen houden het volgende in:
- Er zal in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid financiële zekerheid te stellen ter
dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem;
- Met betrekking tot het opslaan van in de vergunning aangegeven afvalstoffen of ten aanzien van het beheer van afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten, zal in beginsel geen financiële zekerheid
worden verlangd wanneer de kosten van het opslaan van de afvalstoffen of van het beheer van de afvalstoffen na het beëindigen van de activiteiten minder bedragen dan 100.000 euro.
- Van andere overheden (gemeenten, waterschappen) zal niet gevraagd worden dat zij een financiële zekerheid stellen voor hun activiteiten
In verband met financiële zekerheid hebben wij het volgende overwogen.
In de aanvraag is aangegeven dat de kosten voor het beheer van de maximaal aanwezige hoeveelheid afvalstoffen minder dan € 100.000 bedragen. Hiermee komen wij tot de conclusie dat voor de onderhavige
activiteiten geen financiële zekerheid hoeft te worden gesteld.
3.17
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.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment Water plaatsvinden. De gevolgen hiervan moeten mede worden beoordeeld door het bevoegd gezag voor de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de Wvo. Door onderlinge advisering
zijn deze vergunningen inhoudelijk met elkaar afgestemd. Wij hebben ten aanzien van de integrale afweging
geen formele adviezen van het waterschap Hunze en Aa's ontvangen.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan MLS Noord Nederland de gevraagde revisie vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
- paragraaf 13.2 "een beschrijving van de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming of beperking van
de gevolgen van ongewone voorvallen of calamiteiten;
- bijlage 2 KCA-lijst;
- bijlage 12 verkennend milieukundig bodemonderzoek;
- bijlage 13 bodem risico checklist;
- tekening nr. 01077-02.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.4
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 vergunningen, die vervallen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt of op
het moment dat de geldigheid van de eerder verleende vergunningen vervallen.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 2.5.1en 2.5.2 nadat
de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen
is voldaan.
5.5

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
, voorzitter

, secretaris.
Verzonden op: <.....>

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- MLS Noord Nederland, Postbus 170, 9500 AD Stadskanaal;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG Muntendam;
- het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
- de Hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 9200 AA Lelystad;
- VROM-Inspectie Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragsvoorschriften
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan
het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.
1.1.3
De inrichting mag geopend zijn op maandag tot en met zaterdag van 6.00 uur tot 20.00 uur. In geval van een
calamiteit die plaatsvindt m.b.t. schoonmaakwerkzaamheden van tanks is het toegestaan om buiten de werktijden gebruik te maken van de inrichting. Deze uitzondering dient te worden geregistreerd en gemeld als
zijnde een ongewoon voorval.
1.1.4
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.
1.1.5
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeeindiging 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.
1.1.6
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer
nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
1.2
Registratie
1.2.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a
De schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van
bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tank,
keuringen van stookinstallaties, etc);
c
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
d
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
e
Het goedgekeurde A&V beleid en AO/IC en eventuele goedgekeurde wijzigingen;
f
Registratie van het energie- en waterverbruik;
g
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
h
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
i
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en brandwerende voorzieningen.
1.2.2
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
1.3
Afvalstoffen van derden
1.3.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
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2

BODEM

2.1
Doelvoorschriften
2.1.1
Het bodemrisico van de in bijlage 13 van de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten moet door
het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.
2.1.2
Voor vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig
te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
2.2
Voorzieningen
2.2.1
Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
a
op- en overslag van kolkenzuigerafval;
b
op- en overslag van (ongesorteerd) bouw- en sloopafval en KWDafval;
c
opslag van asbesthoudend materiaal;
d
opslag van wit- en bruingoed;
e
opslag van klein gevaarlijk afval (KGA / KCA);
f
op- en overslag van metaalafval ( met aanhangend olie of emulsie);
g
op- en overslag van ernstig verontreinigde grond;
h
op- en overslag van aardolie- en brandstofrestanten in IBC's afkomstig van schoonmaakwerkzaamheden van ondergrondse en bovengrondse tanks buiten de inrichting;
i
de vloer van de wasplaats en de daarop aangesloten bedrijfsriolering;
j
de vloer van de werkplaats voor klein onderhoud aan rijdend materieel;
k
de vloer ter plaatse van de opslag en het tanken van rode diesel in een bovengrondse enkelwandige
tank.
De in dit voorschrift beschreven activiteiten mogen pas worden uitgevoerd nadat de vloeistofdichte voorzieningen zijn aangelegd.
2.3
Beheermaatregelen
2.3.1
Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan
met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden
toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
a
welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b
de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
d
waaruit het onderhoud bestaat;
e
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
h
de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten;
Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.
2.4
Onderzoeken
2.4.1
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
2.5
Herstelplicht (bodemsanering)
2.5.1
Indien blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze
bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder bij de aanvraag vastgestelde nulsituatie van
de bodemkwaliteit wordt hersteld.
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2.5.2
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te
vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.
2.6
Aanvullende voorschriften
2.6.1
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping).
2.6.2
Binnen de inrichting dient een bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn. Het plan dient een beschrijving te geven
van maatregelen en voorzieningen, die een vergunninghoudster heeft voorbereid om effecten van calamiteiten (ongewenste gebeurtenissen) te minimaliseren en te bestrijden.
2.6.3
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd.
Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk
afval.
3

AFVALWATER

3.1
Algemeen, Wvo-vergunningplichtig
3.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend op de persleiding van het Waterschap Hunze en Aa's worden gebracht,
als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van de persleiding of de bij de persleiding behorende
apparatuur;
b
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.
3.1.2
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
a
de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414
(1988);
b
de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger
dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN
6411 (1981);
c
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN
6487 (1997) of NEN 6654 (1992).
3.1.3
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
a
stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b
stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c
stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d
grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
3.2
Voorzieningen lozingen minerale oliën
3.2.1
Afvalwater afkomstig van een wasplaats voor het uitsluitend wassen van de carrosserie van motorvoertuigen
mag, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, niet meer dan 200 mg/l minerale
oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377.
3.2.2
Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.
3.2.3
De slibvangput en de olie-afscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt
en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2 of te zijn voorzien van een
kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling
waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
3.2.4
De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De
controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
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4

ENERGIE

4.1
Registratie energiegebruik
4.1.1
3
Het energiegebruik van elektriciteit (kWh) en aardgas (M ) dient binnen de inrichting te worden geregistreerd, en op verzoek aan het bevoegd gezag te worden getoond.
5

GELUID

5.1
Geluid
5.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr, LT) , veroorzaakt door de inrichting, mag de
hierna genoemde waarden niet overschrijden:
meethoogte
in meters

Dagperiode
07.00-19.00
uur

1

5

43 dB(A)

-

30 dB(A)

2

5

49 dB(A)

-

30 dB(A)

3

5

49 dB(A)

-

30 dB(A)

4

5

43 dB(A)

-

30 dB(A)

Referentiepunt
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Avondperiode Nachtperiode
19.00-23.00
23.00-07.00
uur
uur

5.1.2
Het maximale optredende geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van de inrichting, mag, gemeten in de stand "fast", gecorrigeerd voor de meteocorrectie Cm, de hierna genoemde
waarden niet overschrijden:
meethoogte
in meters

Dagperiode
07.00-19.00
uur

1

5

54 dB(A)

2

5

62 dB(A)

3

5

61 dB(A)

4

5

51 dB(A)

Referentiepunt

5.1.3
Ten behoeve van het versnipperen van hout mag gedurende 1 dag per maand mag het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau voor geluid (LAr, LT), veroorzaakt door de inrichting, de hierna genoemde waarden niet
overschrijden:
meethoogte
in meters

Dagperiode
07.00-19.00
uur

1

5

45 dB(A)

2

5

60 dB(A)

3

5

59 dB(A)

4

5

46 dB(A)

Referentiepunt

5.1.4
Gedurende de in voorschrift 5.1.3 bedoelde dagen mag het maximale optredende geluidsniveau (LAmax),
veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van de inrichting, gemeten in de stand "fast", gecorrigeerd voor de
meteocorrectie Cm, de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
meethoogte
in meters

Dagperiode
07.00-19.00
uur

1

5

54 dB(A)

2

5

66 dB(A)

3

5

65 dB(A)

4

5

51 dB(A)

Referentiepunt

5.1.5
Het gebruik van de versnipperinstallatie als bedoeld in voorschrift 5.1.3 dient ten minste 24 uur van te voren
schriftelijk te worden gemeld aan de het bevoegd gezag.
5.1.6
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999. De controlepunten staan aangegeven op bijlage 2 bij
deze beschikking.
5.1.7
De versnipperaar dient achter de loods te worden opgesteld binnen het opstelgebied dat is aangegeven in
bijlage 3 bij deze vergunning.
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5.2
Trillingen
5.2.1
De inrichting mag in de trillingsgevoelige ruimte(n) van woningen van derden geen trillingen veroorzaken met
een maximale trillingsterkte (Vmax) hoger dan de waarde voor A1. Bij overschrijding van de maximale trillingsterkte (Vmax) van de waarde voor A1, mag de maximale trillingsterkte (Vmax) niet groter zijn dan de
waarde voor A2, waarbij de trillingsterkte over de beoordelingsperiode (Vperiode) de waarde van A3 niet
overschrijdt.

Woningen

DAG EN AVOND
(07.00-23.00 uur)
A1
A2
A3

NACHT
(23.00-07.00)
A1
A2
A3

0,2

0,2

0,8

0,1

0,4

0,1

5.2.2
De bepaling en beoordeling van de trillingssterkte als bedoeld in voorschrift 5.2.1 en de toetsing aan de
waarden A1 tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig richtlijn 2 "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" (1993) van de Stichting Bouwresearch.
Het trillingsvoorschrift geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze woningen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van
trillingsmetingen.
5.2.3
De bepaling en beoordeling van de trillingssterkte als bedoeld in voorschrift 5.2.1 en de toetsing aan de
waarden A1 tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch
(1993).
Het trillingsvoorschrift geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van deze woningen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van
trillingsmetingen.
6

LUCHT

6.1
Stof
6.1.1
Stofoverlast op het buitenterrein tengevolge van de opslag van stuifgevoelige stoffen dient te worden vermeden door het afdekken of nathouden van de betreffende stoffen en het schoonhouden van het terrein.
6.1.2
Bij stofoverlast op het buitenterrein dient het buitenterrein te worden bevochtigd.
7

BRANDVEILIGHEID

7.1
Blusmiddelen algemeen
7.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
7.1.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
7.1.3
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.
7.2
Rook- en vuurverbod
7.2.1
In de loodsen en ter plaatse van de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen is roken en open vuur verboden. Op
daartoe geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn
aangebracht.
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8

ACCEPTATIE

8.1
Acceptatie
8.1.1
In de inrichting mogen maximaal 43.280 ton afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen
op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 1.530 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming
afvalstof

Eural-codes

Max. opslag
( in ton)

Max. te accepteren (ton/jaar)

Max. bewerking
(in ton/jaar)

Activiteit

5.000

sorteren

ongesorteerd
bouw- en sloopafval

17.09.04 C

5.000

150

puinafval

17.01.02

10.000

200

A- en B-houtafval

17.02.01 C

3.000

100

1.000

sorteren

C-houtafval

20.01.37*C

1.000

50

200

sorteren

gipsafval

17.08.02 C

2.000

50

opslag

dakleer

17.03.03*

1.500

50

opslag

papier en karton

20.01.01

500

20

opslag

kunststofafval

20.01.39

500

20

opslag

metaal

17.04.07 C

500

50

groenafval
(verontreinigde)
grond

20.02.01
17.05.04 C

3.000
1.000

100
75

kolkenzuigerafval

20.03.06

200

20

opslag

autobanden

16.01.03

200

20

opslag

wit- en bruingoed

20.01.36

120

10

opslag

textiel

20.01.11

60

5

opslag

glas

17.02.02 C

1.000

30

opslag

kadavers

02.01.02

60 stuks

5 stuks

opslag

asbest

17.06.05*

1.500

50

opslag

oliehoudende afvalstoffen (owsmengsels)

13.05.07*

1.000

10

opslag

KGA

zie bijlage 2 aan- 200
vraag

10

opslag

huishoudelijk restafval (grof vuil)

20.03.07

1.000

150

KWD-afval

20.03.01

5.000

150

overslag

bedrijfsafval

20.01.99

5.000

150

overslag

opslag

opslag
1.500

100

verkleinen
opslag

sorteren

8.1.2
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V beleid en
de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de ingevolge voorschrift 8.1.3 toegezonden wijzigingen.
8.1.3
Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij
(ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten
te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
de reden van de wijziging;
de aard van de wijziging;
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V beleid en de AO/IC;
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indien met de wijziging wordt afgeweken van de richtlijnen uit DVV de motivering voor die afwijking;
de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
8.1.4
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen
deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de
vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.
8.2
Bedrijfsvoering
8.2.1
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
8.2.2
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort
worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
8.2.3
Vergunninghouder is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een vergunninghouder in wiens inrichting de (eind)be-/verwerking zal plaatsvinden conform de minimumstandaard zoals
beschreven in het LAP.
8.3
Registratie
8.3.1
Ten behoeve van de registratie van de aangevoerde afvalstoffen dient een registratiepost aanwezig te zijn.
De hoeveelheden die moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de
inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorzieningen 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 het bevoegd gezag ter inzage
te worden gegeven. De weegvoorzieningen dienen binnen 12 maanden na het in werking treden van deze
vergunning te zijn aangelegd en voor in gebruik name gereed te zijn. Bij het nog niet aanwezig zijn van de
weegvoorzieningen, dient bij een derde buiten de inrichting gewogen te worden.
8.3.2
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet
mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
de datum van aanvoer;
de aangeboden hoeveelheid (kg);
de naam en adres van plaats herkomst
de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
de euralcode;
het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
8.3.3
Binnen één maand na ieder kalenderjaar dient ter afsluiting van dit kalenderjaar een inventarisatie plaats te
vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit
ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze
rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende
te worden geregistreerd:
een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.
9

BEWAREN EN SORTEREN

9.1
Acceptatie algemeen
9.1.1
Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder KGA) aangetroffen in een vracht bouw- en sloopafval, bedrijfsafval,
KWD-afval, huishoudelijk restafval of in een vracht gescheiden aangeboden afvalstof, mogen niet worden
geaccepteerd, met uitzondering van gescheiden aangeboden asbest, teerhoudend asfalt, hout dat gevaarlijke stoffen bevat en dakafval dat gevaarlijke stoffen bevat. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de
reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de
vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.
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9.1.2
Het in de vracht onverhoopt aangetroffen huishoudelijk afval dient onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en in een doelmatige verpakking te worden opgeslagen.
9.1.3
De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen overige ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking
worden opgeslagen.
9.2
Acceptatie grond
9.2.1
De vergunninghouder moet bij het accepteren van partijen grond minimaal beschikken over gegevens met
betrekking tot de locatie van herkomst en het historische en huidige gebruik van de locatie en of er verontreinigingen in de grond aanwezig zijn en zo ja welke en in welke mate.
9.2.2
Het is vergunninghouder niet toegestaan om grond, zijnde gevaarlijk afval te accepteren en te bewaren. Indien onverhoopt bij kwalificatie op het eigen terrein blijkt dat een partij grond toch als gevaarlijk moet worden
aangemerkt, dient de partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na kwalificatie, te worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerker.
9.3
Sorteren grof
9.3.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen.
9.3.2
De partij die ontstaat nadat uit (gemengd) bouw- en sloopafval grove stukken zijn verwijderd (grof voorsorteren) dient te worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die deze partij ontdoet van sorteerzeefzand.
9.3.3
De opslag van ongesorteerd bouw- en sloopafval dient plaats te vinden in de loods. De gesorteerde afvalstoffen dienen te worden opgeslagen in de opslagvakken in de loods, of in containers op het buitenterrein.
Zolang de loods nog niet is gebouwd en nog niet gereed is voor gebruik, dient het ongesorteerde bouw- en
sloopafval te worden opgeslagen in gesloten containers, en kan dit afval nog niet gesorteerd worden.
9.4
Dakafval
9.4.1
Activiteiten met dakafval dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van dakgrind en van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische
en/of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.
9.4.2
Het vermengen van dakgrind/dakleer met andere afvalstromen is niet toegestaan.
9.4.3
De uit de afscheiding verkregen fracties dakgrind en dakleer dienen te worden afgevoerd naar een vergunde
verwerkingsinrichting.
9.5
KWD afval en bedrijfsafval
9.5.1
Overslag van KWD afval en bedrijfsafval dient plaats te vinden in de daarvoor bestemde loods.
10

AFVALBRENGSTATION

10.1
Opslag (afval)stoffen algemeen
10.1.1
Vaste (afval)stoffen te weten: papier en karton, kunststofafval, metaalafval, autobanden, wit- en bruingoed,
glas, asbest en grof huishoudelijk afval moeten naar soort gescheiden worden opgeslagen in de daarvoor
bestemde containers of opslagvakken in de loods. Daarnaast mag buiten de loods in containers of opslagvakken de opslag plaatsvinden van autobanden, textiel en uitgesorteerd bouw- en sloopafval. Verontreinigde
grond dient te worden opgeslagen in een afgedekte container op het buitenterrein.
10.1.2
Groenafval (niet zijnde snoeihout) dient niet langer dan één week binnen de inrichting te worden opgeslagen.
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10.2
Opslag asbest
10.2.1
Asbest(houdend) afval dient te worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend te worden opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten
container. Het verpakkingsmateriaal en de container dienen te worden voorzien van een etiket met de duidelijke en goed leesbare vermelding dat de inhoud daarvan asbest bevat.
10.2.2
Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van
het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
10.3
Opslag van kadavers
10.3.1
De opslag van kadavers mag uitsluitend plaatsvinden in een koelkist/-cel bij een temperatuur van ten hoogo
ste 7 Celcius. Deze kadaveropslag moet met een deugdelijk slot afgesloten zijn of geplaatst zijn op een
voor publiek niet toegankelijk terreingedeelte en mag uitsluitend geopend zijn voor het ontsmetten, inbrengen of uitnemen van de kadavers.
10.3.2
Kadavers moeten binnen 2 werkdagen worden afgevoerd. De kadaveropslag dient ten minste éénmaal per
maand, als deze in die maand is gebruikt, te worden ontsmet. Tijdens het ontsmetten van de kadavercontainer dienen morsingen met het ontsmettingsmiddel zoveel mogelijk te worden voorkomen. Eventuele
morsingen dienen direct te worden opgeruimd.
10.3.3
Van de ontsmetting moet aantekening worden gemaakt in een logboek. Dit logboek dient op verzoek ter inzage worden gegeven aan het bevoegde gezag.
10.4
Opslag van als afval aangeboden elektrische en elektronische apparatuur
10.4.1
De opslag van elektrische en elektronische apparatuur dient plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening onder een overkapping die de opgeslagen apparatuur tegen neerslag beschermt.
10.5
Opslag kolkenzuigerafval
10.5.1
De 4 vloeistofdichte ontwateringcontainers moeten een zodanige voorziening hebben, in de vorm van een
afdekking of een overloop op de bedrijfsriolering, dat de inhoud van de container zich niet over het terrein
kan verspreiden.
10.6
Opslag van zand, grind, mijnsteen, compost en herbruikbaar bouwmateriaal
10.6.1
Zand, grind, mijnsteen, compost en herbruikbaar bouwmateriaal moeten worden opgeslagen in opslagvakken die ten minste aan drie zijden keerwanden hebben.
11

KGA-DEPOT

11.1
Opslag van klein gevaarlijk afval
11.1.1
De klein gevaarlijke afvalstoffen (KGA/KCA) moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening; het KGA-depot.
11.1.2
In het KGA-depot mag tot maximaal 10 ton aan KGA worden opgeslagen en dat moet plaats vinden overeenkomstig de paragrafen 1.5, 3.1 (behoudens 3.1.3 en 3.1.6), 3.2.1.1, 3.2.1.6, 3.2.4, 3.3 t/m 3.21, 3.23,
3.27, 7.3 en 7.4 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15).
11.2
Sorteren van klein gevaarlijk afval
11.2.1
De ontvangst-/sorteerruimte moet overkapt zijn en voldoende bescherming bieden tegen weersinvloeden.
11.2.2
Het in ontvangst nemen, het overtappen, ompakken c.q. sorteren van KGA mag alleen plaatsvinden in een
ontvangst- en sorteerruimte.
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11.2.3
In de ontvangst-/sorteerruimte mag geen opslag van KCA/KGA plaatsvinden, er mag max. 100 kg/liter
KCA/KGA aanwezig zijn en de ruimte moet aan het eind van elke dag leeg zijn.
11.2.4
De ontvangst-/sorteerruimte moet doelmatig (natuurlijk en/of mechanisch) op de buitenlucht zijn geventileerd.
11.2.5
De wanden, deuren en het dak van de sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben van minimaal 30
minuten.
12

OPSLAG OLIEHOUDENDE AFVALSTOFFEN IN IBC'S

12.1
oliehoudende afvalstoffen in IBC's
12.1.1
De opslag van oliehoudende afvalstoffen in IBC's dient plaats te vinden op de opslagplaats zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekening nr. 01077-02.
12.1.2
Op de in voorschrift 12.1.1 bedoelde opslagplaats mogen maximaal 10 volle IBC's (= 10 ton) worden opgeslagen. Op de opslagplaats mogen maximaal 70 IBC's zijn geplaatst, waarvan naast de 10 volle IBC's, de
overige 60 IBC's gereinigd en leeg dienen te zijn.
12.1.3
Onder oliehoudende afvalstoffen worden verstaan olie-/water-/slibmengsels die zijn vrijgekomen tijdens
schoonmaakactiviteiten buiten de inrichting:
van te saneren ondergrondse tanks;
tijdens calamiteiten die plaatsvinden bij tanks;
die worden uitgevoerd door vergunninghouder. Het overnemen van een substantiële hoeveelheid restafval
uit een tank valt niet onder het begrip 'vrijkomen bij eigen schoonmaakactiviteiten'.
12.1.4
De opslagplaats voor oliehoudende afvalstoffen dient te voldoen aan de paragrafen 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.5,
3.2.2, 3.2.4.2, 3.2.4.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.8, 3.8, 3.11, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.2 van de PGS 15.
13

WASPLAATS

13.1
Reinigen of deconserveren van voertuigen en werktuigen
13.1.1
Het reinigen met stoom of met water van rijdend materieel moet plaatsvinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten
de inrichting kan verspreiden.
13.1.2
Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van een wasplaats worden geschrobd of gespoten.
13.1.3
Bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats moet, voordat vermenging met ander bedrijfsafvalwater
plaatsvindt, door een slibvangput en een olie-afscheider worden geleid.
14

WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN/LANDBOUWWERKTUIGEN

14.1
Constructie
14.1.1
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.
14.2
Ventilatie
14.2.1
2
Een rooster, luchttoevoer- of luchtafvoerkanaal moet ten minste een netto-doorlaat hebben van 100 cm .
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14.2.2
Een luchttoevoer- of luchtafvoerkanaal moet bestaan uit onbrandbaar materiaal en mag niet zijn aangesloten
op rookkanalen of ventilatiekanalen van andere ruimten. Evenmin mag een kanaal gecombineerd zijn opgetrokken met een schoorsteen. Een kanaal mag niet uitmonden nabij raam- en deuropeningen van woningen
of andere ruimten van derden.
14.2.3
Het proefdraaien van verbrandingsmotoren mag uitsluitend plaatsvinden in een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op
doelmatige wijze op de buitenlucht worden afgevoerd door middel van een op de uitlaat van de verbrandingsmotor bevestigde slang van doelmatig materiaal.
De slang moet zijn aangesloten op een afzuigventilator die de uitlaatgassen afvoert door een uitsluitend voor
dit doel bestemde leiding van doelmatig en onbrandbaar materiaal tot ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van het pand.
14.3
Gedragsregels
14.3.1
Het is verboden in de inrichting:
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;
motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden;
motorvoertuigen of werktuigen te pletten of te stapelen;
buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;
uitdeukwerkzaamheden te verrichten;
motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren (met behulp van een
verfspuit);
afvalstoffen, zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken, anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.
14.3.2
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.
14.3.3
In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alsmede in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen tankwagens aanwezig zijn, bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen genoemd in
het VLG, tenzij de tank door een door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige gasvrij is gemaakt en hiervan een bewijs aanwezig is.
14.4
Afvalwater
14.4.1
Bedrijfsafvalwater uit de werkplaats dat emulsies bevat die worden gebruikt bij het boren, snijden, slijpen of
stansen van metalen, dan wel vloeistoffen of koelvloeistoffen op basis van minerale olie bevat, mag niet in
een riolering worden gebracht.
15

PGS 30: OPSLAG RODE DIESEL IN EEN BOVENGRONDSE TANK, INPANDIG

15.1
Algemeen
15.1.1
o
In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55 C, zoals rode
diesel, inpandig worden opgeslagen in de uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tank.
15.2
Opslag- of werkruimte
15.2.1
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.
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15.3
Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud
15.3.1
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.
15.3.2
Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of
certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn
begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.
15.3.3
Van een vloeistofdichte opvangvoorziening moet de vloeistofdichtheid zijn beoordeeld en gekeurd door een
deskundige inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-Aanbeveling 44.
15.3.4
Bij goedkeuring moet door de deskundige inspecteur een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening zijn afgegeven. De keuringstermijn moet door de deskundige inspecteur zijn vastgesteld.
15.3.5
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.
15.4
Registratie en bewaring van documenten
15.4.1
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
15.4.2
De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig
zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.
16

AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF

16.1
Algemeen
16.1.1
Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 m van een afwateringssysteem
(kolk, lijnafwatering e.d.) of een andere laaggelegen ruimte. Deze afstand geldt niet ten opzichte van afwateringssystemen die zijn aangesloten op een olieafscheider.
16.1.2
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig
NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
16.1.3
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet in werking zijn.
Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.
16.1.4
In de nabijheid van de opstelplaats van het tankende voertuig moet ten minste een poederblustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg bluspoeder.
16.1.5
Aflevertoestellen en vulpunten moeten zodanig zijn gelegen dat geen gevaar voor aanrijding noch anderzins
gevaar of schade in de omgeving kan ontstaan.
16.2
Kleinschalige aflevering
16.2.1
Bij een tank voor het kleinschalig afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen, moet de afleverslang zijn
voorzien van een vulpistool met een automatische afslagkraan. Ook als een handpomp wordt gebruikt moet
het vulpistool van een automatische afslag zijn voorzien.

pagina 36 van 62

Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank,
moet een hevelbreker in de afleverleiding zijn aangebracht. Het vulpistool moet goed weggehangen kunnen
worden.
16.2.2
Bij kleinschalige aflevering van brandstoffen moet ter plaatse van het afleverpunt de opstelplaats van de
voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 X 5 meter zijn voorzien van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd.
Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij de
verharding vloeistofdicht is uitgevoerd en een voorziening is getroffen waarbij het hemelwater via een een
olieafscheider wordt afgevoerd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.
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BIJLAGE 1 :
BEGRIPPEN
* VOOR ZOVER EEN DIN-, DIN-ISO-, ...:
Voor zover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg
of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift
anders is bepaald.
ASBESTHOUDEND AFVAL:
Afval waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal amfiboolasbestconcentratie). Tevens wordt onder asbesthoudend
afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.
Toelichting
De norm voor asbest ten behoeve van hergebruik van puingranulaat of grond is met een brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (Stb. 1999-2000, 25834, nr. 17) op 10 mg/kg
hechtgebonden asbest gesteld. Deze norm is het gevolg van de resultaten van onderzoeken, waaruit gebleken is dat regulier bouw- en sloopafval verontreinigd is met asbest. De ARBO-norm voor asbest staat op dit
moment op 100 mg/kg, dus er is een ruime veiligheidsmarge in acht genomen.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BODEMINCIDENT:
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting
is opgetreden.
BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden, renoveren
en slopen van bouwwerken en wegen.
BRANDBARE STOFFEN:
Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering, Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
DAKAFVAL:
Afval van daken dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit dakgrind en dakleer en/of teermastiek.
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, door het nemen van grond(water)monsters.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke
stoffen.
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
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Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
GROND:
Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Onder grond wordt mede begrepen
ontwaterde/gerijpte bagger.
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
ISO 11602-2:
Brandbeveiliging - Draagbare brandblussers en brandblussers op wielen - Deel 2: keuring en onderhoud
KIWA:
Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu,
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.
KIWA-certificatie en -keuringen
telefoon: (070) 414 44 00;
telefax: (070) 414 44 20.
KIWA-inspectie BV
telefoon: (070) 414 45 11;
telefax: (070) 414 44 24.
e-mail: certif@kiwa.nl
internet: www.kiwa.nl
KLEINSCHALIGE AFLEVERING MOTORBRANDSTOFFEN:
Er is sprake van kleinschalige aflevering aan voertuigen wanneer wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die
bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
MONITORING:
Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiële bron met gerichte technieken in de bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een onverhoopte
bodemverontreiniging te bepalen en te beperken.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 2559:
Onderhoud van draagbare blustoestellen.
NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN 6411:
Water -bepaling van de pH.
NEN 6487:
Water - titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat.
NEN 7089:
Olie-afscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN 671 deel 1:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang.
NEN-EN 671 deel 3:
Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang
NEN-EN 858-1:
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Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole.
NEN-EN 858-2:
Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale
afmeting, installatie, functionering en onderhoud.
NEN-EN-ISO 9377-2:
Water; Bepaling van de minerale-olie-index; Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie.
NEN-ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie
Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil), uitgave 2001.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.
ONBRANDBAAR:
Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen'.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
OPSLAGPLAATS:
Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de
bewaring van gevaarlijke stoffen.
PARTIJ:
Een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel-)proces, van oorsprong en samenstelling en uit
het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).
REOB:
Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen, bijgehouden door het NCP; voor
informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet: (http://www.ncp.nl)
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
SORTEERZEEFZAND:
De fractie 0-10 mm groot die vrijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval vóór het sorteerproces.
VERONTREINIGD BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat niet
milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roet en dakafval.
VLAMPUNT:
Het (onderste) vlampunt is die temperatuur, waarbij boven de vloeistof nog juist met lucht een brandbaar
(explosief) mengsel kan worden gevormd.
o
Het vlampunt tot 55 C wordt bepaald volgens de methode van Abel-Pensky omschreven in NEN-EN 57.
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o

Het vlampunt boven 55 C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN-EN
2719.
VLG:
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
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BIJLAGE 2 :

CONTROLEPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3 :

TEKENING OPSTELLING HOUTSHREDDER
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BIJLAGE 4 :

RAPPORT REFERENTIEMETINGEN
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BIJLAGE 5 :

AFVALSCHEIDINGSTABEL

Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen

Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)

Folie

0 kg

EPS (piepschuim)

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Plastic bekertjes

± 500 bekertjes

Overige kunststoffen

25 kg

Autobanden

5 banden

GFT/Swill

200 kg

Groenafval

200 kg

Houten pallets

2 pallets (± 40 kg)

Overig houtafval

40 kg

Glazen verpakkingen

1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)

Metalen

40 kg

Steenachtig materiaal / Puin

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3

Textiel

40 kg

Glas- en steenwol

25 kg

Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval (broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de visindustrie),
bouw- of sloopafval, procesafval van industriële sectoren,
incontinentiemateriaal bij ziekenhuizen,enz

Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.
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BIJLAGE 6 :

van:

NOTITIE VERSPREIDING FIJN STOF

Jan van Zweeden

datum: 9 januari 2007
betreft: Verspreiding fijn stof MLS
Voor de berekening van de emissie van fijn stof bij de op- en overslag van stuifgevoelige stoffen bij
MLS is gebruik gemaakt van het rapport
Emissiefactoren van stof bij de op- en overslag van stortgoederen, Emissiefactoren voor fijn stof
TNO-rapport R86/205
auteur W. Milder
Bij MLS worden twee typen stuifgevoelige stoffen op- en overgeslagen: gips en puin.
Bij de berekening van de emissie van fijn stof is zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
gips
puin
doorzet [ton/j]
2000 10000
transportmethode
direct
direct
stuifgevoeligheidsklasse
S3
S5
emissiefactor totaal stof [‰]
0,1
0,01
emissiefactor fijn stof (gebaseerd op totaal stof) [%]
10
5
De totale emissie van fijn stof wordt berekend uit: doorzet * emissiefactor * emissiefactor fijn stof.
Resultaat:
• gips:
2000 [ton/j] * 0,1*10-3 * 10*10-2 = 0,02 [ton/j] = 6,34*10-7 [kg/s]
• puin:
10000 [ton/j] * 0,01*10-3 * 5*10-2 = 0,005 [ton/j] = 1,59*10-7 [kg/s]
Op zich is een emissie van 0,02 + 0,005 [ton/j] = 0,025 [ton/j] = 25 kg/j zo gering dat er in de praktijk
geen sprake kan zijn van overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof.
Niettemin is een berekening uitgevoerd. De belangrijkste uitgangspunten bij de berekening (de
scenariofile is in bijlage 2 opgenomen) zijn:
gips
puin
lengte bron [m]
8
8
breedte bron [m]
6
6
oriëntatie bron [°]
90
90
X-coördinaat bron [m]
255504
255513
Y-coördinaat bron [m]
573106
573103
fijn stof emissie [kg/s] *
6,34*10-7 1,59*10-7
X-coördinaat achtergrond [m]
254000
Y-coördinaat achtergrond [m]
573000
gridcelgrootte [m]
10
* in de rapportage van de scenariofiles wordt de emissie afgerond op 6 decimalen, gerekend is echter
met de in de tabel genoemde waarden
Resultaten
De achtergrondwaarde in het gebied bedraagt 22,63 Bg/m3.
De jaargemiddelde concentratie ten gevolge van de emissie van fijn stof door MLS bedraagt maximaal
26,47 Bg/m3. Het maximum ligt echter op het bedrijfsterrein. Buiten het bedrijfterrein is de maximale
concentratie 23 Bg/m3.
Voor fijn stof zijn twee grenswaarden geformuleerd:
3
• jaargemiddelde concentratie: 40 Bg/m
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daggemiddelde welke 35 keer per jaar overschreden mag worden: 40 Bg/m3
Deze laatste grenswaarde komt overeen met een jaargemiddelde concentratie van 32 Bg/m3.
In bijlage 1 zijn de concentratiecontouren weergegeven.
•

Conclusie
Buiten het bedrijfterrein worden de grenswaarden voor fijn stof niet overschreden.
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Bijlage 1

Concentratiecontouren

Concentratiecontouren jaargemiddelde fijn stof concentratie (in Bg/m3). Buitenste contour 22,8 Bg/m3,
contouren in stapjes van 0,2 Bg/m3.
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Bijlage 2

Scenariofile
KEMA-STACKS VERSIE 2006
Release 2006, 31 mei 2006

starttijd: 17:52:31
datum/tijd journaal bestand: 9-1-2007 19:08:09
BEREKENINGRESULTATEN
Stof-identificatie:
FIJN STOF
PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met
0 voor harmonisatie met CAR
Meteologie-bestand: C:\Stacks62 (release mei)\input\schiphol19952005.bin
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62 (release mei)\Input\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Gerekend is met het MNP scenario van 2006 (nieuwe scenario)
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1
GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten:
254000.0 573000.0
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000
opgegeven referentiejaar:
2006
Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijd : 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h
Aantal uren waarmee gerekend is

:

43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptorlokatie
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren
%
ws neerslag(mm) FIJN STOF
1 (-15- 15): 2744.0
2 ( 15- 45): 2470.0
3 ( 45- 75): 3750.0
4 ( 75-105): 3112.0
5 (105-135): 2576.0
6 (135-165): 3148.0
7 (165-195): 4222.0
8 (195-225): 5822.0
9 (225-255): 4841.0
10 (255-285): 4546.0
11 (285-315): 3410.0
12 (315-345): 3159.0
gemiddeld/som: 43800.0

6.3
5.6
8.6
7.1
5.9
7.2
9.6
13.3
11.1
10.4
7.8
7.2

3.9
4.3
4.7
4.0
3.6
4.0
4.7
5.3
6.6
5.5
5.0
4.2
4.8

135.30
86.25
134.00
132.50
203.80
376.60
643.65
1058.75
665.20
426.90
316.15
221.05
4400.25

lengtegraad: :
5.0
breedtegraad: : 52.0
Bodemvochtigheid-index :
1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) :

18.0
20.6
24.5
29.8
29.5
28.1
25.0
23.4
22.4
19.0
16.2
15.7
22.6

0.20

Percentielen voor
24-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
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minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)
Aantal receptorpunten
961
Terreinruwheid receptor gebied [m] :
0.2251
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m] :
1.0
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] :
22.70642
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :
26.47236
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks :
236.52563
Coordinaten (x,y) :
255500,
573110
Datum/tijd
(yy,mm,dd,hh) : 1996
3 22
5
Aantal bronnen

:

********* Brongegevens van bron
** OPPERVLAKTEBRON ** puin

2
:

1

X-positie van de bron [m] :
255513
Y-positie van de bron [m] :
573103
kortste zijde oppervlaktebron [m] :
6.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :
8.0
Hoogte oppervlaktebron is altijd
:
1.5 m
Orientatie oppervlaktebron [graden] :
90.0
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3)
:
0.00
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :
0.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
:
0.00
Aantal bedrijfsuren :
43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000
Warmte output-schoorsteen [MW] :
0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s] :
0.0
Uittree snelheid rookgassen [m/s] :
0.0
Rookgas-temperatuur [K] :
0.0
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:
********* Brongegevens van bron
** OPPERVLAKTEBRON ** gips

:

0.000000

2

X-positie van de bron [m] :
255504
Y-positie van de bron [m] :
573106
kortste zijde oppervlaktebron [m] :
6.0
langste zijde oppervlaktebron [m] :
8.0
Hoogte oppervlaktebron is altijd
:
1.5 m
Orientatie oppervlaktebron [graden] :
90.0
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3)
:
0.00
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :
0.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
:
0.00
Aantal bedrijfsuren :
43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001
Warmte output-schoorsteen [MW] :
0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s] :
0.0
Uittree snelheid rookgassen [m/s] :
0.0
Rookgas-temperatuur [K] :
0.0
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:
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