VERGUNNING EN AMBTSHALVE
WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER
verleend aan
Betonmortel Centrale Groningen B.V.
ten behoeve van
een inrichting bedoeld voor het produceren en leveren van
betonmortelproducten en diverse species

(Locatie: Duinkerkenstraat 60, Groningen)

Groningen, 16 september 2008
Nr. 2008-51.753/38, M V
Procedure nr. 6248. Zaaknr. 129163

Inhoudsopgave
1.

VERGUNNINGAANVRAAG EN AMBTSHALVE WIJZIGING
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

PROCEDURE
2.1

3.

Onderwerp aanvraag
Beschrijving van de aanvraag
Actuele vergunningssituatie
Reden ambtshalve wijziging revisievergunning
Algemeen

TOETSING EN BEOORDELING
3.1
Inleiding
3.2
IPPC richtlijn
3.2.1
BREF op- en overslag van bulkgoederen
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
3.4
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
3.5
Activiteitenbesluit
3.6
Milieuzorg
3.7
Groene wetten
3.7.1
Natuurbeschermingswet 1998
3.7.2
Flora- en faunawet
3.8
Geluid
3.8.1
Inleiding
3.8.2
Geluidsbelasting
3.8.3
Maximale geluidniveaus
3.8.4
Indirecte hinder
3.8.5
Conclusie
3.9
Trillingen
3.10 Lucht
3.10.1
Inleiding
3.10.2
Emissie van stof
'.
3.10.3
Immissiegrenswaarden
3.11 Bodem
3.11.1
Bodembescherming
3.11.2
Bodemonderzoek
3.12 Afvalstoffen
3.12.1
Registratie
3.12.2
Preventie
3.12.3
Afvalscheiding
3.13 Afvalwater
3.14 Opslag en aflevering van gasolie
3.15 Opslag van bodembedreigende stoffen in emballage
3.16 Opslag van gasflessen
3.17 Brandveiligheid
3.18 Energie
3.19 Verkeer en vervoer
3.20 Installaties
3.21 Overige aspecten
3.21.1
Strijd met algemene regels en andere wetten

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14

3.21.2
4.

CONCLUSIE
4.1

5.

Maatregelen in bijzondere omstandigheden

14

Algemeen

14

BESLUIT
5.1
5.2
5.3
5.4

14

14

Veranderingsvergunning en ambtshalve wijziging revisievergunning
Verhouding aanvraag-vergunning
Geldigheid van de vergunning
Ondertekening en verzending

14
14
14
14

VOORSCHRIFTEN

15

BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

23

BIJLAGE 2:

BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

26

BIJLAGE 3:

AFVALSCHEIDINGSTABEL

27

pagina 4 van 27

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 16 september 2008
Nr. 2008-51.753/38, MV
Zaaknr. 129163
Verzonden: -f 7 §03, 2008
Beschikken hierbij op de aanvraag van Betonmortel Centrale Groningen B.V. om een vergunning op grond
van artikel 8.1 onder b van de Wet milieubeheer voor het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het
produceren en leveren van betonmortelproducten en diverse species. Besluiten hierbij tevens tot ambtshalve
wijziging van de aan Betonmortel Centrale Groningen B.V. verleende revisievergunning.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG EN AMBTSHALVE WIJZIGING

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 26 mei 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Betonmortel Centrale Groningen B.V. (verder
BCG) voor een vergunning ingevolge artikel 8.1 onder b van de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen
van een bestaande betonmortelcentrale. De verandering betreft de uitbreiding van de bedrijfstijden naar
volcontinu met een bijbehorende uitbreiding van de productiecapaciteit.
De inrichting is gelegen aan de Duinkerkenstraat 60 te Groningen, kadastraal bekend gemeente Helpman,
sectie M, nr. 8722.
De aanvraag heeft betrekking op de categorie 11.3 lid c onder 2 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Op grond van deze categorie van het Ivb zijn wij bevoegd om op
deze aanvraag te beslissen.
1.2
Beschrijving van de aanvraag
Door BCG wordt verzocht om een veranderingsvergunning in verband met:
een uitbreiding van werktijden;
een uitbreiding van de maximale productiecapaciteit met bijbehorende uitbreiding van de doorzet van
grond en hulpstoffen (zand, grind, betongranulaat, cement/vliegas, plastificeer en vertrager);
de uitbreiding van het binnen de inrichting in te zetten materieel met twee jakobsladders.
In de huidige situatie lopen de bedrijfstijden voor de productie en levering van betonmortel van maandag tot
en met vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur, met een uitwijking naar vóór 06.00 en na 18.00 uur dan wel
zaterdagen. Verzocht wordt om een uitbreiding van de bedrijfstijden naar 24 uur per etmaal en gedurende 7
dagen per week. De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van de maximale productiecapaciteit voor
betonmortel van circa 67.500 naar maximaal 105.000 m3 (246.750 ton) per jaar en voor species van circa
4.850 naar maximaal 7.000 m3 (12.600 ton) per jaar.
1.3
Actuele vergunningssituatie
Voor de inrichting hebben wij op 2 december 2003 een vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wm
(revisievergunning) verleend (nr. 2003-21.837/49, MV).
1.4
Reden ambtshalve wijziging revisievergunning
Op basis van artikel 8.22 van de Wm dient het bevoegd gezag regelmatig te bezien of beperkingen
waaronder de vergunning is verleend, en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, nog
toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming
van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.
Op grond van artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is
verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog
beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming
van het milieu.
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Geconstateerd is dat de aan de revisievergunning van 2 december 2003 verbonden voorschriften niet meer
geheel toereikend zijn voor een optimale bescherming van het milieu.
Wij hebben daarom gewijzigde dan wel aanvullende voorschriften aan de vergunning verbonden met
betrekking tot de opslag van bodembedreigende stoffen in emballage en de opslag en aflevering van
gasolie.
In verband met gewijzigde regelgeving zijn voorschriften ten aanzien van de scheiding van afvalstoffen en
het gebruik van een wasplaats voor rijdend materieel komen te vervallen. Verder verbinden wij aan deze
vergunning aanvullende voorschriften met betrekking tot het binnen de inrichting aanwezige trafostation.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm.
Bij brief van 27 februari 2008 (kenmerk 2008-11818) is het voornemen tot ambtshalve wijziging van de
revisievergunning aan de vergunninghoudster kenbaar gemaakt. Daarbij is de vergunninghoudster, conform
artikel 8.25 van de Wm en artikel 3.30, lid 2 Awb, in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na
verzending van voornoemde brief haar zienswijze kenbaar te maken. Binnen de gestelde termijn is hiervan
geen gebruik gemaakt.
Als adviseur is de gemeente Groningen bij de procedure betrokken.
Het ontwerp van de beschikking heeft, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
ter inzage gelegen in de gemeente Groningen. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een
kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 26 juli 2008 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).
Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting is een
kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden. Wij hebben hierbij, gelet op de
mogelijke effecten van de inrichting op de omgeving, gekozen voor een straal van circa 200 meter.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging
van het ontwerp (van 28 juli tot en met 8 september 2008) schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit
ontwerp naar voren te brengen (artikel 3:15 en 3:16 Awb).
Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden ontwerpbeschikking is geen gebruik gemaakt.
Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp-beschikking zijn geen zienswijzen ingebracht.
3.

TOETSING EN BEOORDELING

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wm. Voor
een ambtshalve wijziging van een vergunning zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wm
overeenkomstig van toepassing. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling
moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In
artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In
artikel 8.10 worden de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking
komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en
diverse nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
BCG valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën en is dus geen
gpbv-installatie.
Voor onderhavige wijziging van de inrichting is getoetst aan de volgende BBT-documenten:

pagina 6 van 27

het Werkboek milieumaatregelen betonmortel- en betonproductie-industrie;
BREF op- en overslag van bulkgoederen (Reference Document on the application of Best Available
Techniques on Emissions from Storage, juli 2006);
de Nederlandse emissie Richtlijn;
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming;
de Circulaire Energie in de milieuvergunning.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieu-aspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt.
3.2.1 BREF op- en overslag van bulkgoederen
De opslag van grondstoffen is door ons getoetst aan de BREF op- en overslag van bulkgoederen. Ten
aanzien van onderhavige opslag van bulkgoederen kan met betrekking tot de emissie van stof als BBT
worden beoordeeld:
bevochtiging van losgestorte bulkgoederen met oppervlaktewater;
de opslag van losgestorte bulkgoederen tussen damwanden;
opslag van stuifgevoelige materialen in silo's welke zijn voorzien van een stoffilter met een restemissie
stof kleiner dan 10 mg/m3;
plaatsing van (wind)schermen;
reductie van de storthoogte bij verlading met een kraan;
toepassing van een kraan met een goed gesloten grijper;
beperking van de rijsnelheid op het terrein;
gebruik van gesloten systemen voor intern transport;
het terrein is geheel voorzien van een betonverharding;
het regelmatig reinigen van het terrein/rijroutes;
het regelmatig reinigen van rijdend materieel.
Gezien het bovenstaande voldoet de inrichting, voor wat betreft de aspecten uit deze BREF, ons inziens aan
BBT.
3.3
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOX,
SO2, en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghoudster 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 planperiode (2001-2010) dient prioriteit gegeven te worden aan die milieu-aspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en
Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de hierbij aan de
orde zijnde milieu-aspecten geen concrete beleidsbeslissingen.
3.5
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
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Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) gebaseerd.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie genoemd in artikel 8.1 van de Wm. Ingeval van BCG is geen
sprake van een gpbv-installatie.
In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die vergunningplichtig zijn. Volgens de
systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van BCG aangemerkt als een type C-inrichting,
waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit het Activiteitenbesluit op
deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is hier rekening mee
gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van
activiteiten waar van het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
Ten aanzien van onderhavige inrichting is in dit kader het wassen van motorvoertuigen relevant (zie 3.11.1).
3.6
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
BCG beschikt sinds mei 2001 overeen milieuzorgsysteem. Bij het opstellen van de vergunningvoorschriften
is rekening gehouden met dit geïmplementeerde bedrijfsinterne milieuzorgsysteem. Het milieuzorgsysteem
is niet gecertificeerd op basis van de ISO 14001. Door BCG wordt in deze wel voldaan aan BBT.
3.7
Groene wetten
3.7.1
Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming. De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn
volledig in deze wet geïmplementeerd. De inrichting van BCG is niet gelegen 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.
3.7.2 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten.
In de nabijheid van het terrein waar de onderhavige bestaande inrichting is gevestigd bevinden zich geen
ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of
ontheffingsplichtige diersoorten. Er is derhalve geen ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet vereist.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel
dat met betrekking tot de aangevraagde wijziging van de inrichting geen redenen aanwezig zijn om aan de
aangevraagde vergunning ingevolge de Wm aanvullende voorschriften te verbinden.
3.8
Geluid
3.8.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd te weten "Akoestisch onderzoek Betonmortelcentrale
Groningen op het gezoneerd industrieterrein Zuidoost te Groningen", rapportnummer 072913-00 d.d. 11
september 2007, opgesteld door Stroop Raadgevende Ingenieurs B.V. te Leek.
In de representatieve bedrijfssituatie kan in de hele etmaalperiode beton worden gemengd en afgevoerd met
truckmixers, waarbij de navolgende geluidbronnen in bedrijf zijn:
een elektrische kraan;
het vullen van de truckmixers waarbij in de dagperiode worden circa 60 truckmixers gevuld, in de
avondperiode circa 10 en in de nachtperiode circa 40.
tijdens het vullen van de truckmixers is ook de menginstallatie in bedrijf;
het stationair draaien van truckmixers tijdens wachten en spoelen;
het manoeuvreren op het terrein.
Aanvullende activiteiten die beperkt blijven tot de dagperiode (07.00 -19.00 uur) zijn:
aanvoer van cement met vrachtwagens (3 vrachtwagens per dag) en het lossen van het cement met
pomp op vrachtwagen;
aanvoer van zand en grind met 10 vrachtwagens per dag;
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aanvoer van hulpstoffen met vrachtwagen (1 maal per dag) en het lossen met behulp van een
compressor;
afvoer van restmateriaal met vrachtwagen (3 maal per dag);
transport van grind met behulp van een jakobsladders;
gebruik van een shovel op het buitenterrein;
aanvoer en lossen van zand en grind per schip (1 maal per dag) waarbij bij het lossen gebruik wordt
gemaakt van een bobcat in het ruim;
werkzaamheden in de loods, met deuren geopend.
Voor wat betreft de te verwachten piekgeluidniveau's in de omgeving is het maximale bronvermogen ten
gevolge van het vullen van de truckmixers maatgevend. Deze activiteit kan gedurende het gehele etmaal
optreden.
De exacte bedrijfstijden en geluidvermogens zijn beschreven in tabel 4.1. en 5.1. van genoemd rapport.
Deze tabellen maken onderdeel uit van de vergunning.
3.8.2
Geluidsbelasting
De inrichting van BCG ligt op het industrieterrein "Zuidoost" te Groningen. Rond dit industrieterrein is een
zone vastgesteld. De geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag ter plaatse van de
vastgestelde zonegrens niet meer bedragen dan 50 dB(A). Deze geluidsbelasting is de etmaalwaarde van
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)De grens van de zone ligt in zuidwestelijke richting op circa 725 meter van BCG. De geluidsbelasting ten
gevolge van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 46 dB(A) (etmaalwaarde).
Binnen de vastgestelde zone zijn ook woningen gelegen. Bij deze woningen is een geluidbelasting van ten
hoogste 55 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven samen toegestaan. De woning in de zone waar BCG de
grootste bijdrage levert aan het heersende geluidniveau, is gesitueerd aan De Essen 3. De geluidsbelasting
ten gevolge van de inrichting bedraagt hier 45 dB(A) (etmaalwaarde).
De gemeente Groningen is bevoegd gezag met betrekking tot het beheer van de zone en de bewaking van
de voornoemde grenswaarden. De gemeente Groningen heeft een toetsing uitgevoerd die is neergelegd in
de rapportage Zonetoets BCG van 13 juni 2008. Uit deze toetsing blijkt dat de grenswaarden ter plaatse van
de zonegrens en de woningen binnen de zone in acht worden genomen.
Afzonderlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige
geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen.
Door BCG zijn de volgende geluidsreducerende maatregelen getroffen:
er worden eisen gesteld aan materieel van derden dat de inrichting bezoekt;
er wordt gebruik gemaakt van geluidarm materieel voor overslag en intern transport;
transportbanden zijn voorzien van schermen;
storttrechters voor grind zijn voorzien van geluidisolerende bekleding;
grind wordt van geringe hoogte in storttrechters gebracht;
luchtinlaten en -uitlaten van materieel zijn voorzien van dempers.
Daarmee wordt BCG geacht te hebben voldaan aan BBT.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin geluidgrenswaarden zijn gesteld met
betrekking tot de geluidsbelasting vanwege BCG op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is
overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte.
Gezien de nauwkeurigheid van het gehanteerde rekenmodel zijn de geluidbelastingen ten gevolge van BCG
op de zonegrens eenduidig te bepalen aan de hand van de bronvermogens en bedrijfsduur van de
geluidbronnen. Controle middels vast te stellen geluidgrenswaarden op aanvullende controlepunten rond het
bedrijf wordt dan ook niet zinvol geacht. Bij een controle van de inrichting op het voldoen aan de
geluidgrenswaarden kan volstaan worden met een beoordeling van de geluidvermogenniveau's en de
bedrijfsduur van de geluidbronnen.
3.8.3 Maximale geluidniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door BCG bedragen bij de woningen in de zone (woning de
Essen 3) ten hoogste 54 dB(A), zowel in de dag-, avond- als nachtperiode. Volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale
geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor een inrichting
gelegen op een gezoneerd industrieterrein hanteren wij daarom als streefwaarden de voor de woning
geldende equivalente geluidgrenswaarde voor de geluidsbelasting plus 10 dB.
Aan deze streefwaarden wordt voldaan. Het maximale geluidniveau is in een voorschrift vastgelegd.
3.8.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningverlening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
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moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken.
Van en naar BCG vinden 76, 10 respectievelijk 40 vrachtautotransporten plaats in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode. Het industrieterrein "Zuidoost" wordt ontsloten via meerdere wegen. De
verkeersintensiteit op deze wegen is dusdanig dat de verkeersbewegingen ten behoeve van BCG geen
relevante toename van de verkeersintensiteit veroorzaken. Bij het verlaten van het industrieterrein wordt het
verkeer ten gevolge van BCG geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.8.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.9
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hiervoor voorschriften op te nemen.
3.10
Lucht
3.10.1 Inleiding
Ten aanzien van de emissies naar lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze
richtlijn is in 2003 geactualiseerd, waarbij de normstelling is aangescherpt. Bestaande installaties die vallen
onder de IPPC-richtlijn, moeten uiterlijk in oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige
bestaande installaties uiterlijk in oktober 2010. Voor een aantal processen of branches zijn in de NeR
bijzondere regelingen opgenomen. Voor onderhavige inrichting is de bijzondere regeling "Stofemissie bij
verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen" van toepassing.
3.10.2 Emissie van stof
De belangrijkste (diffuse) emissies van stof hebben betrekking op de opslag en verlading en het mengen van
stuifgevoelige materialen zoals cement, zand en grind. In de NeR is een klassenindeling opgenomen voor
stuifgevoelige stoffen, variërend van sterk stuifgevoelig (klasse S1) tot licht (klasse S4) of nauwelijks of niet
stuifgevoelig (klasse S5). In voornoemde bijzondere regeling van de NeR is beschreven welke maatregelen,
afhankelijk van de klassenindeling, kunnen worden getroffen om verstuiving zoveel mogelijk tegen te gaan.
Binnen de inrichting worden materialen uit stuifklasse S1 (cement/vliegas), S4 (zand) en S5 (grind/granulaat)
opgeslagen.
Cement en vliegas wordt pneumatisch getransporteerd via een gesloten leidingsysteem en in silo's
opgeslagen welke zijn voorzien van een stoffilter. Ook de menginstallatie is voorzien van een stoffilter. De
met betrekking tot deze installaties aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschriften worden in
gewijzigde formulering opnieuw aan de vergunning verbonden.
In de aanvraag is verder aangegeven dat stofhinder van op- en overslag en be- en verwerkingactiviteiten
met stuifgevoelige materialen zo veel mogelijk wordt voorkomen door:
beperking van de rijsnelheid op het terrein;
rijdend materieel wordt periodiek gereinigd;
het terrein wordt periodiek gereinigd danwei bevochtigd;
bij droog weer wordt stofhinder voorkomen door opgeslagen materialen te bevochtigen;
stuifgevoelige grondstoffen worden tussen damwanden opgeslagen;
opslagbunkers en opslagvakken worden gedeeltelijk afgedekt;
intern transport van stuifgevoelige grondstoffen vindt via een gesloten systeem plaats;
storttrechters en transportbanden zijn voorzien van windschermen;
instructie van de kraanmachinist met betrekking tot stofvriendelijk laden/lossen;
toepassing van een kraan met goed sluitende messen;
stofdichte afsluiting van mengapparatuur;
toepassing van visuele en/of akoestische overvulbeveiliging op de cementsilo's.
Daarmee wordt door BCG naar onze mening voldaan aan BBT.
Rekening houdend met deze klasse-indeling zijn, met in achtneming van voornoemde bijzondere regeling
van de NeR, voorschriften aan de vergunning verbonden om stofhinder als gevolg van transport, opslag en
be- en verwerking van stuifgevoelige goederen te voorkomen.
3.10.3 Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wm en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor
fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen.
Aan de hand van verspreidingsberekeningen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is
van een overschrijding van immissiegrenswaarden.
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3.11
Bodem
3.11.1 Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wm richt zich op het voorkomen van bodem- en
grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door
het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
opslag van gasolie in een inpandig opgestelde bovengrondse tank en aflevering van gasolie voor
rijdend materieel;
opslag van bodembedreigende stoffen (plastificeerder, versneller, oliën, vetten en reinigingsmiddel) in
emballage;
de spoel- en wasplaats voor rijdend materieel;
transport afvalwater via ondergrondse bedrijfsriolering.
Voor deze activiteiten, waarop de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
(NRB) van toepassing is, is in 2001 een bodemrisico-inventarisatie uitgevoerd waarvan de resultaten zijn
vastgelegd in een bodemrisicochecklist. Uit deze bodemrisicochecklist blijkt dat de ten aanzien van
voornoemde activiteiten aangebrachte bodembeschermende voorzieningen een bodemrisicocategorie A
(verwaarloosbaar risico, emissiescore 1) oplevert als bedoeld in de NRB. Een uitzondering betreft de
bestaande ondergrondse bedrijfsriolering, welke voldoet aan een bodemrisicocategorie B (verhoogd risico,
emissiescore 2). Gezien de aard van het te lozen afvalwater en indien BCG voor de bedrijfsriolering beschikt
over een onderhouds- en inspectieplan, achten wij dit toelaatbaar. Een en ander is in gewijzigde
voorschriften vastgelegd. In de vergunning is tevens als voorschrift opgenomen dat de aangebrachte
bodembeschermende voorzieningen periodiek worden gecontroleerd en herkeurd.
De wasplaats voor rijdend materieel dient, conform artikel 3.27 van de bij het Activiteitenbesluit behorende
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, te zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding.
Afvoer van spoelwater vindt plaats via een zandvanger en olie-afscheider.
In de aanvraag voor de veranderingsvergunning is aangegeven dat de bodembeschermende voorzieningen
in overstemming zullen worden gebracht met de toegenomen hoeveelheid opgeslagen hulpstoffen
Met betrekking tot de opslag en aflevering van gasolie hebben wij verder aansluiting gezocht bij PGSrichtlijnen (zie 3.14).
Ten aanzien van de binnen de inrichting aanwezige bodembeschermende voorzieningen wordt voldaan aan
BBT.
3.11.2 Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen
en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat
onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek
noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt
zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de
start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind-bodemonderzoek om aantasting van de
bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan
het bodem herstel worden verhaald op de veroorzaker.
Op basis van voorschrift 5.1.1 van de revisievergunning had BCG een nulfase-bodemonderzoek moeten
laten uitvoeren voor het gehele bedrijfsterrein. Aangezien dit tot op heden niet heeft plaatsgevonden,
verbinden wij thans opnieuw een voorschrift aan de revisievergunning met betrekking tot het binnen 3
maanden laten uitvoeren van een nulfase-bodemonderzoek.
In de revisievergunning is een eindsituatie-onderzoek voorgeschreven om bij beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van bedrijfsactiviteiten is
verontreinigd. Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde
referentiewaarde de bodemkwaliteit als gevolg van vergunde bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze
"nieuwe" verontreiniging in het kader van de Wm in beginsel te worden gesaneerd.
Voorschriften hiertoe worden, in een gewijzigde formulering, opnieuw aan de vergunning verbonden.
In dit besluit is een bepaling opgenomen dat deze voorschriften nog van kracht blijven nadat de
vergunningen haar gelding hebben verloren, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
Artikel 8.16, lid c, van de Wm biedt hiervoor de mogelijkheid.
Dit is gedaan om na intrekking van de vergunning (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging) een eventuele
ontstane grond- en grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te saneren.
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3.12
Afvalstoffen
3.12.1 Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de eigen bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars.
De gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en
ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag.
Daarom behoeven er geen voorschriften met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen aan de
vergunning te worden verbonden.
3.12.2 Preventie
Het gevaarlijk bedrijfsafval dat binnen de inrichting vrij komt bestaat uit accu's, accuzuur en afgewerkte olie
dat vrijkomt bij onderhoud van accu's en dieselaggregaten. Het overige afval bestaat uit huishoudelijk afval.
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 hoger dan de genoemde
relevantiecriteria.
Door BCG worden de volgende afvalbesparende maatregelen getroffen:
het breken en hergebruik van uitgehard restbeton in het primaire productieproces of voor
vervaardiging van beton bouwelementen;
direct hergebruik van vloeibaar restbeton in het primaire productieproces of voor vervaardiging van
beton bouwelementen;
zuivering van spoelresidu dat vrijkomt bij het reinigen van de menger en truckmixers in bezinkbassins
en hergebruik van uitgehard residu in het productieproces.
Gezien de getroffen maatregelen zijn wij van mening dat verdere preventiemaatregelen niet mogelijk zijn. Wij
vinden het daarom niet nodig om een preventie-onderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te
schrijven. Door BCG wordt in deze voldaan aan BBT.
3.12.3 Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 3 van deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig.
Voorschrift 6.3 van de vigerende revisievergunning komt daarmee te vervallen.
3.13
Afvalwater
Vanuit de inrichting wordt, naast huishoudelijk en sanitair afvalwater, eventueel met onopgeloste
bestanddelen (o.a. zand) verontreinigd spoelwater, afkomstig van het spoelen van het interieur van de
truckmixers en het spoelen van de menginstallatie, via een bezinkbassin op het gemeentelijke riool geloosd.
Tevens wordt eventueel met onopgeloste bestanddelen verontreinigd hemelwater via een bezinkbassin op
het gemeentelijk riool geloosd.
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze bepalingen dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Het hiertoe aan de vigerende revisievergunning verbonden voorschriften 7.1 en 7.2
worden opnieuw aan de vergunning verbonden. Gezien de geringe toegevoegde waarde komt het
bestaande voorschrift 7.3, betrekking hebbende op aanvullende kwaliteitseisen ten aanzien van het te lozen
afvalwater, te vervallen.
Aan deze vergunning zijn verder voorschriften verbonden met betrekking tot het gebruik en onderhoud van
zuiveringstechnische voorzieningen (slibvangput/olie-afscheider, bezinkput) en alsook het voorkomen van
(afspoeling van) verontreinigd hemelwater.
Door BCG worden de volgende maatregelen getroffen ter preventie van (verontreinigd) afvalwater:
toepassing van een bezinkbassin voor spoelwater en hergebruik van spoelwater in het (meng)proces;
gebruik van oppervlaktewater voor reinigingswerkzaamheden;
toepassing van hogedrukreiniging;
gebruik van niet-verklevende schoepen/wanden in betonmengers;
schoonhouden van het terrein ter voorkoming van verontreinigd hemelwater;
beperking van het gebruik van wasmiddelen.
Door BCG wordt in deze voldaan aan BBT.

pagina 12 van 27

3.14
Opslag en aflevering van gasolie
Binnen de inrichting vindt opslag en aflevering van gasolie voor rijdend materieel plaats. Er wordt geen
brandstof afgeleverd aan voertuigen bedoeld voor het wegverkeer (truckmixers), maar omdat de jaarlijkse
doorzet van brandstof groter is dan 25.000 liter, is sprake van grootschalige aflevering van brandstof. In de
vigerende revisievergunning is vastgelegd dat deze opslag van gasolie in een inpandig geplaatste
bovengrondse tank (inhoud 1.000 liter) dient te voldoen aan de richtlijn CPR 9-6 en de aflevering dient te
voldoen aan de richtlijn CPR 9-1. Voornoemde richtlijnen zijn vervangen door de richtlijnen PGS 30 en PGS
28. In gewijzigde voorschriften is vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 30 en PGS 28 dient te
worden voldaan.
3.15
Opslag van bodembedreigende stoffen in emballage
Binnen de inrichting worden diverse bodembedreigende vloeistoffen in emballage opgeslagen. Het betreft
IBC-containers (inhoud 1.000 liter) met hulpstoffen (plastificeerder, vertrager etc.) en vaten met oliën en
smeermiddelen en gevaarlijk afval (afgewerkte olie, oliehoudend afval en k.g.a.). De hiertoe aan de
vigerende revisievergunning verbonden, op bodem beschermende voorzieningen betrekking hebbende,
voorschriften worden opnieuw aan de vergunningen verbonden. Gezien de aard van voornoemde
vloeistoffen is de richtlijn PGS 15 niet van toepassing.
3.16
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting zijn ten behoeve van laswerkzaamheden gasflessen met acetyleen en zuurstof
aanwezig. Bij een overschrijding van 115 liter waterinhoud (totaal) dient voor de opslag van gasflessen te
worden voldaan aan de bepaling uit de richtlijn PGS 15. Dit hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
3.17
Brandveiligheid
Aan de vigerende vergunning verbinden wij nieuwe voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid en
onderhoud van brandblusmiddelen.
3.18
Energie
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 energie-aspect 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).
BCG 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.
Het totale elektriciteitsverbruik van de inrichting is hoger dan de grens uit de circulaire en neemt in verband
met de uitbreiding van de productiecapaciteit toe met 25.000 kWh per jaar. Daarom achten wij het nodig
energievoorschriften aan de vergunning te verbinden met betrekking tot de registratie van het
energieverbruik en de uitvoering van een "Beperkt energiebesparingsonderzoek" volgens de circulaire.
De uitvoering van het energie-onderzoek wordt opnieuw voorgeschreven aangezien het op basis van
voorschrift 2.1.2 van de vigerende revisievergunning vereiste energie-onderzoek nimmer is uitgevoerd.
Door BCG zijn de volgende energiebesparende maatregelen getroffen:
rijdend materieel voldoet aan de laatste stand der techniek;
"good housekeeping" maatregelen met betrekking tot gebouwverlichting en -verwarming en laten
draaien van motoren;
toepassing buitenverlichting met automatische schemerstand;
gebruik van HR-ketel;
toepassing van een optimaliseringsregeling voor de verwarming.
Ten aanzien van het aspect energie wordt door BCG voldaan aan BBT.
3.19
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken.
Gezien de hoeveelheid vrachtwagenbewegingen achten wij het niet noodzakelijk voor deze inrichting
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer op te leggen.
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3.20
Installaties
Aan de vigerende revisievergunning worden nieuwe voorschriften verbonden met betrekking tot elektrische
installaties, aardgasgestookte installaties en het binnen de inrichting aanwezige trafo-/stroomverdeelstation.
3.21
Overige aspecten
3.21.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
3.21.2 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 danwei dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen.
Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wm (maatregelen in bijzondere
omstandigheden) van toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon
voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te
nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is
aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.
Ongewone voorvallen moeten bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer
06-53977863.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Veranderingsvergunning en ambtshalve wijziging revisievergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Betonmortel
Centrale Groningen B.V. de gevraagde veranderingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag
en de daarbij behorende bescheiden.
Wij besluiten tevens de aan Betonmortel Centrale Groningen B.V. verleende revisievergunning in het kader
van de Wet milieubeheer ambtshalve te wijzigen, waarbij de aan deze vergunning verbonden voorschriften
komen te vervallen.
Aan de revisievergunning en veranderingsvergunning worden de bijgevoegde voorschriften verbonden.
5.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in
overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 5.1.2 en 5.1.3,
nadat de vergunningen haar gelding hebben verloren, van kracht blijven tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:
, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Betonmortel Centrale Groningen B.V., Duinkerkenstraat 60, 9723 BT Groningen;
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS
Groningen.
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1

ALGEMEEN

1.1
Productiecapaciteit
1.1.1
De maximale productie van de inrichting betreft:
246.750 ton betonmortel per jaar;
12.600 ton specie per jaar.
1.1.2
Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat aan het in voorschrift
1.1.1 gestelde wordt voldaan.
1.2
Gedragsvoorschriften en instructies
1.2.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.2
De voor stationaire installaties van toepassing zijnde voorschriften, zijn onverkort ook van toepassing op
binnen de inrichting opgestelde mobiele installaties.
1.2.3
Aan alle binnen de inrichting werkzame personen, waaronder het personeel van derden, zijn toereikende
schriftelijke instructies verstrekt, die erop gericht zijn, dat gedragingen hunnerzijds niet leiden tot een
overtreding van de vergunningvoorschriften.
1.3
Inspectie- en onderhoud
1.3.1
De vergunninghoudster moet beschikken over en uitvoering geven aan een actueel inspectie- en
onderhoudsprogramma voor de aanwezige installaties, milieubeschermende voorzieningen en de riolering.
Het inspectie- en onderhoudsprogramma behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag en dient in overleg
met het bevoegd gezag te worden geactualiseerd.
1.4
Milieulogboek
1.4.1
Binnen de inrichting moet een milieulogboek aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. Het milieulogboek
moet ten minste de volgende informatie omvatten:
a
Schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties en metingen;
c
Registraties en onderzoeken (zoals emissie-onderzoek, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek etc.);
d
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
e
Een registratie van de toegepaste brandstoffen;
f
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
g
Registratie van het energie- en waterverbruik;
h
Het bedrijfsnoodplan;
i
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
j
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.
1.4.2
De in voorschrift 1.4.1 genoemde gegevens moeten ten minste 3 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
1.5
Zorgplicht
1.5.1
De vergunninghoudster draagt er zorg voor dat bij de bedrijfsvoering, bij bouw-, sloop- en
onderhoudsactiviteiten en bij de aanschaf van productiemiddelen de gevolgen voor het milieu zoveel
mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt. Dit houdt tevens in dat:
zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, grond- en hulpstoffen;
het ontstaan van afvalstoffen zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen;
het verkeer van en naar de inrichting en de hierdoor veroorzaakte overlast zoveel mogelijk wordt
beperkt.

pagina 16 van 27

1.6
1.6.1

Terrein

De rijsnelheid van motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan 15 km/h. Deze snelheidsbeperking moet bij de
toegang tot de inrichting worden aangegeven met borden, zoals deze in het wegverkeer gebruikelijk zijn.
Onder deze verkeersborden moet de tekst zijn vermeld: "geldt voor het gehele terrein".
1.6.2
De voorschriften van deze beschikking zijn ook van toepassing op het laden en lossen van goederen.
Voertuigen maken, gedurende de tijd dat ze in de inrichting zijn, deel uit van de inrichting. Vaartuigen
maken, gedurende de tijd dat ze verbonden zijn aan de inrichting en voor zover zij verladingsactiviteiten
uitvoeren ten behoeve van de bedrijfsvoering van de inrichting, deel uit van de inrichting.

1.6.3
Rondom het terrein van de inrichting moet -behoudens noodzakelijke toegang en nabij de loskade- een
dusdanige afrastering aanwezig zijn, dat onbevoegden geen toegang tot het bedrijfsterrein kunnen
verkrijgen.
2

ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

2.1

Energie

2,1.1
Binnen 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift moeten de resultaten van een
energiebesparingsonderzoek ter beoordeling aan het bevoegd gezag zijn gezonden. De resultaten van dit
onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat ten minste de volgende gegevens bevat:
beschrijving van het object;
beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het
totale object en een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan installaties;
een inschatting van het energiebesparingspotentieel van de installaties die volgens de
energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben. Onder
energiebesparingspotentieel wordt verstaan: de gangbare energiebesparende voorzieningen voor het
betreffende onderdeel, die het bedrijf nog niet heeft getroffen;
een overzicht van energiebesparende maatregelen die in het bedrijf zijn of worden getroffen, en die
bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is.
De registratie van het jaarlijkse energiegebruik moet gebeuren per energiedrager:
aardgasverbruik in m3;
elektriciteitsverbruik in kWh;
gasolieverbruik in liter.
Voornoemde gegevens dienen conform voorschrift 1.4.1 te worden bewaard.

2.2
2.2.1

Grondstoffen

Binnen de inrichting dient een registratie te worden bijgehouden, waarin op jaarbasis wordt aangegeven:
de productiehoeveelheid (in tonnen) van ieder hoofd- en nevenproduct:
de verwerkte hoeveelheid grondstoffen (in tonnen);
de hoeveelheid hergebruikt restproduct (in tonnen).
de afgenomen hoeveelheid leidingwater (in m3);
de ingenomen hoeveelheid grondwater (in m3).
Voornoemde gegevens dienen conform voorschrift 1.4.1 te worden bewaard.
3
GELUID
3.1
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LArLT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de in onderstaande tabel
gegeven beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
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Beoordelingspunt

Dagperiode
(07.00-1 9.00 uur)

ZP27
zonegrens zuidwest
ZP28
zonegrens zuidwest
W107
woning De Essen 3

35 dB(A)

31 dB(A)

34 dB(A)

37 dB(A)

33 dB(A)

36 dB(A)

29 dB(A)

25 dB(A)

27 dB(A)

Avondperiode
(19.00- 23.00 uur)

Nachtperiode
(23.00-07.00 uur)

De beoordelingspunten ZP 27 en ZP 28 zijn gelegen op de zonegrens van het industrieterrein "Zuidoost".
Het beoordelingspunt W107 is gesitueerd ter plaatse van de woning De Essen 3. De ligging van de
zonegrens en de genoemde beoordelingspunten zijn aangegeven in bijlage 2 van deze beschikking.
3.2
Ter plaatse van het beoordelingspunt W107, de woning De Essen nr. 3, is in alle etmaalperioden een
piekgeluidniveau ten gevolge van BCG toelaatbaar van maximaal L Amax = 54 dB(A)
3.3
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
4

LUCHT

4.1
Stof
4.1.1
Ten aanzien van de filtrerende stofafscheiders van de cementsilo's en de menginstallatie mag de emissie
van stof, overeenkomstig de NeR, aantoonbaar niet meer bedragen dan 10 mg/m3. Per 30 oktober 2010
geldt voor deze emissies een waarde van 5 mg/m3.
4.1.2
De filtrerende stofafscheiders van de cementsilo's en de menginstallaties moeten gemakkelijk toegankelijk
en controleerbaar zijn. Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de
installatie wordt verstoord.
4.1.3
De cementsilo's moeten voorzien zijn van een overvulbeveiliging die in werking treedt als tijdens het vullen
de vullingsgraad van 95 % is bereikt.

4.1.4
Het interne transport van cement moet geschieden via een gesloten transportsysteem, zodanig dat geen
visuele stofemissie plaats vindt.
4.1.5
De transportbanden voor zand en grind moeten zijn omkast.

4.1.6
De opslag, het lossen en verplaatsen van grondstoffen, zoals zand en grind moet zodanig geschieden dat
zich zo min mogelijk stofoverlast in de omgeving verspreidt, en de omgeving hiervan geen schade of hinder
ondervindt. Hiertoe dienen werkinstructies te zijn opgesteld.
4.1.7
De opslag van zand en grind moet plaatsvinden in vakken die aan ten minste drie zijden zijn omgeven door
wanden van voldoende hoogte.
4.1.8
Om stofverspreiding tegen te gaan, moeten opslagen van goederen van stuifklasse S4 (beton-, metsel- en
filterzand) in de openlucht zo vaak als nodig is (bijvoorbeeld gedurende de wintermaanden of
vakantieperiode) met water of korstvormend middel worden bespoten, of afgedekt met een zeil.
4.1.9
Open delen van het terrein die gebruikt wordt door transportauto's moeten optredende stofoverlast direct en
voor het overige regelmatig, doch ten minste één keer per week, worden schoongeveegd of gespoeld en
rijdend materieel dient op de hiervoor bedoelde wasplaats regelmatig van stof te worden ontdaan. Hiertoe
dienen werkinstructies te zijn opgesteld.
4.1.10
Voor het verladen van zand en grind met de kraan moet, met het oog op het beperken van stofverspreiding,
een werkinstructie worden opgesteld waarin het volgende is opgenomen:
de grijper wordt zo laag mogelijk boven het startpunt geopend;
bij het storten in een storttrechter of voorraadbunker mag de grijper pas worden geopend;
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nadat deze onder de rand van de storttrechter of voorraadbunker is gezakt;
de storttrechter of voorraadbunker mag voor slechts 85 % worden gevuld;
er mag niet gestort worden bij te harde wind (> 20 m/s).
5

BODEM

5.1
Bodemonderzoek
5.1.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na het in
werking treden van dit voorschrift een bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De
resultaten dienen uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift aan het bevoegd gezag te
zijn overgelegd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar
bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek
Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
5.1.2
Bij beëindiging van (een deel) van de bedrijfsactiviteiten 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. Binnen 2 maanden na beëindiging
moet dit onderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten binnen 1 maand na uitvoering
van het bodemonderzoek door de vergunninghoudster aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

5.1.3
Het in voorschrift 5.1.2 bedoelde eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij
het nulsituatie-onderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar
bodem bedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de
activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN
5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-onderzoek onderzochte locaties moet het
eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-onderzoek.

5.2
5.2.1

Bodembeschermende voorzieningen

Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico,
eindemissiescore 1).
5.2.2
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 5.2.1 mag voor de ondergrondse bedrijfsriolering worden
volstaan met een bodemrisicocategorie B (een verhoogd risico, eindemissiescore 2).
5.3

Opslag en aflevering gasolie

5.3.1
De bovengrondse opslag van gasolie dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 4 van de
richtlijn PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties" van het Ministerie van
VROM:
4.1.1,4.1.2.1 en 4.1.3 t/m 4.1.6;
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 en 4.2.13;
4.3.1 t/m 4.3.4, 4.3.6, 4.3.6 t/m 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12;
4.4.1 t/m 4.4.8;
4.5.2 t/m 4.5.4 en 4.5.7 t/m 4.5.11;
4.8.2 t/m 4.8.6.
5.3.2
De aflevering van gasolie dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 5 van de richtlijn PGS
28 "Vloeibare aardolieproducten: afleverinstallaties en ondergrondse opslag" van het Ministerie van VROM:
5.8 t/m 5.10 en 5.15;
6.5 en 6.6.2.
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5.4
Opslag bodembedreigende stoffen in emballage
5.4.1
Opslag van bodembedreigende stoffen in emballage moet in een vloeistofdichte voorziening, waarin ten
minste de inhoud van de grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud
van de overige emballage van vloeibare bodembedreigende (afval)stoffen, (categorie 2 opvangvoorziening
volgens NRB) worden opgeslagen.
5.4.2
Overslag van bodembedreigende (afval)stoffen in emballage mag slechts plaatsvinden boven een
vloeistofdichte voorziening van een zodanige constructie dat de te verladen vloeistoffen daarvan niet kunnen
afvloeien.
5.4.3
Eventueel gemorste of door onvoorziene omstandigheden (lekkage) vrijkomende producten moeten
onschadelijk worden gemaakt en direct worden opgeruimd. Hiervoor moeten geschikte gereedschappen en
absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikt absorptiemiddel moet als gevaarlijk afval worden afgevoerd.
6
AFVALSTOFFEN
6.1
Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen worden gestort, begraven of permanent worden
opgeslagen. In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.
6.2
Afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van verwijdering uit de
inrichting zodanig te zijn verpakt, respectievelijk zodanig te worden bewaard dat zij zich niet kunnen
verspreiden naar bodem, lucht en/of water.
7

AFVALWATER

7.1

Lozing afvalwater op openbaar riool

7.1.1
Uitsluitend de volgende afvalwaterstromen mogen in het openbaar riool worden gebracht:
huishoudelijk afvalwater;
afvalwater afkomstig van de wasplaats voor motorvoertuigen;
afvalwater afkomstig van de overstort van de bezinkbassins van de spoelinrichting;
eventueel met onopgeloste bestanddelen verontreinigd hemelwater van verhard terreinoppervlak en
dakoppervlak.

7.1.2
Afvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan
beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende
apparatuur;
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
7.2

Zuiveringstechnische voorzieningen

7.2.1
Het bedrijfsafvalwater afkomstig van een wasplaats voor motorvoertuigen dient door een slibvangput en olieafscheider te worden geleid alvorens het in het openbaar riool wordt gebracht.
7.2.2
Een slibvangput en een olie-afscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN-EN
858-1 en NEN-EN 858-2 en de daarbij behorende bijlage.
7.2.3
Het spoelwater uit de overstort van de spoelinrichting en met onopgeloste delen verontreinigde hemelwater
dient via een voldoende gedimensioneerde bezinkput op het openbaar riool te worden geloosd.
7.2.4
De in voorschrift 7.2.1 en 7.2.3 bedoelde voorzieningen dienen zodanig te zijn geplaatst dat deze goed
bereikbaar zijn en dienen zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is te worden geledigd en te
worden gereinigd. Het is niet toegestaan de tijdens de lediging en reiniging vrijkomende afvalstoffen te lozen.
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7.2.5
Van het ledigen van slibvangput en olie-afscheider en bezinkputten dient een logboek te worden
bijgehouden. In het logboek dient de volgende gegevens te zijn vermeld:
data waarop onderhoud is gepleegd aan de slibvangput en olie-afscheider;
data waarop de afvalstoffen zijn afgevoerd (met afgifte bonnen);
naam en adres verwerkingsbedrijf;
hoeveelheid en samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen.

7.2.6
Door middel van het schoon houden van het terrein (door middel van "good housekeeping") dient te worden
voorkomen dat het in voorschrift 7.2.3 bedoelde te lozen hemelwater wordt verontreinigd met onopgeloste
bestanddelen en olie.
7.2.7
De bezinkbassins van de spoelinstallatie dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat geen verontreinigd
spoelwater rechtstreeks naar het oppervlaktewater kan afstromen.
7.2.8
De opslag van restbeton en spoelresidu dient zodanig te worden uitgevoerd dat geen verontreiniging van
oppervlaktewater als gevolg van afstroming van hierbij vrijkomend afvalwater kan plaatsvinden.
8

BRANDVEILIGHEID

8.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik
gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
8.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
8.3
Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn
gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig
NEN 2559, NEN-EN 671-1 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.
8.4
Van elke laatste uitgevoerde controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij elk toestel ter
inzage aanwezige registratie.
9

INSTALLATIES

9.1
Elektrische installaties
9.1.1
De binnen de inrichting aanwezige elektrische installaties moeten voldoen aan de NEN 1010.
9.1.2
Een elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en televisie-ontvangst en/of het
telecommunicatieverkeer.
9.2

Aardgasgestookte installaties

9.2.1
Een aardgasgestookte installatie met een nominale belasting kleiner dan 130 kW moet voldoen aan de CEkeuringseisen voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas
en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.

9.2.2
Een aardgasgestookte installatie moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas
1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
9.2.3
Een aardgasgestookte installatie alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld moet voldoen aan
de eisen gesteld in NEN 1078; aardgasinstallaties die zijn geplaatst voor 1 juli 1977 moeten ten minste
voldoen aan de 'Richtlijnen bestaande Installaties' van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in
Nederland (KVGN), uitgave 1977.
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9.2.4
Aardgasleidingen met daarin opgenomen appendages en apparatuur, met uitzondering van gasleiding
installaties waarop de N.V. Nederlandse Gasunie de norm NEN 1078 van toepassing heeft verklaard,
moeten voldoen aan en worden onderhouden volgens de "Voorschriften voor gasleidinginstallaties" (uitgave
1988) van de N.V. Nederlandse Gasunie.
9.3
Trafo- / stroomverdeelstation
9.3.1
Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en
overbelasting.

9.3.2
Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een transformatorruimte moeten een
brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069.
9.3.3
Eventueel in transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een brandwerendheid hebben van ten
minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069 en dienen behoudens het onmiddellijk
doorlaten van een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel
gesloten worden gehouden.
9.3.4
Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.

9.3.5
De transformatoren, inclusief de daarbij behorende apparatuur, moeten voldoen aan de eisen gesteld door
het elektriciteit leverend bedrijf.
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BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, 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, PGS, NPR of het Al-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 -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatie-onderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet
milieugevaarlijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.
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LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr.LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai", uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die acute of chronische effecten in ecosystemen kunnen veroorzaken; classificatie van
milieugevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de afspraken in de richtlijn 67/548/EEC (zie voor meer
informatie bijlage 2 criteria categorie milieugevaarlijke stoffen WMS).
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht
NPR:
Nederlandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningverlening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
PGS:
Publikatiereeks Gevaarlijke Stoffen
POP:
Provinciaal Omgevings Plan
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100
% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
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VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat
deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WM:
Wet milieubeheer.
WVO:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
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BIJLAGE 2:

BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

Betonmortel Centrale Groningen

Overzicht beoordelingspunten

LEGENDA
\
22

Bebouwingsgebied
Beplantingsstrook
Bodemgebied
Lijnbron
Mobiele bron

cj

Ontvanger
jj

Procesinstallatiegebied
Puntbron
Scherm

periode:

etmaal
Kopie van LAr.LT

Om

oorsprong = 236150. 578950

W107

p27

p28

Industrielawaai - IL, GRONINGEN ZUIDOOST - BCG - Kopie van LAr.LT p\provgron\usere<Homedire\MVX209IBCG\072913\072913\Qeonoise 072913\]. Geonoise V5.42
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BIJLAGE 3:

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

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

Folie
EPS (piepschuim)

Okg

Plastic bekertjes

± 500 bekertjes
25 kg

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Overige kunststoffen
Autobanden
GFT/Swill

5 banden
200 kg

Groenafval

200 kg

Houten pallets

2 pallets (± 40 kg)

Overig houtafval

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

Glazen verpakkingen
Metalen

40 kg

Steenachtig materiaal / Puin
Textiel
Glas- en steenwol
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen, enz.

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
40 kg
25 kg
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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