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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 22 juli 2008
Zaaknr. 110289
Corr.nr. 42.421/30, MV
Verzonden:

2 4 JULI 2008

Beschikken hierbij op de aanvraag Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. om een
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) voor het op- en overslaan en
bewerken van afvalstoffen.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 11 januari 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Sita Recycling Services NoordOost B.V. om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het
op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen.
De inrichting is gelegen aan Meihuizenweg 25 te Veendam, kadastraal bekend gemeente
Wildervank, sectie A, nummer(s) 2465, 2466, 2690 en 2770.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28. 1a onder 1, 2 en 4; 28. 1b; 28.4a onder 1,
5 en 6; 28.4b onder 1 en 2; 28.4c onder 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer.
Op grond van de categorieën 28.4a onder 1, 5 en 6; 28.4b onder 1 en 2; 28.4c onder 1 van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te
beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen
ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer (Wm) van kracht:
Revisievergunning 99/3.212/18MV, verleend op 04-05-1999;
Veranderingsvergunning Wet milieubeheer, kenmerk 2003-12.760/32, MV;
Vergunning ingevolge de Wet Oppervlaktewateren, kenmerk 03.31;
Melding aanpassen/uitbreiden kantoor, sloop overslaghal en nieuwbouw hal, kenmerk
99/14.083 a/42 RMM;
Melding aarden wal, kenmerk 00/7.810 a/26 RMM;
Melding realisering brengpark bij SRS, kenmerk 00/16.441 a/47 RMM;
Melding capaciteit locatie aanpassing, kenmerk 2005-9.503 a/19/mv;
Melding kleedruimte uitbreiden, kenmerk 2005-15825/mv;
Melding verharding achterterrein, magazijntje, kenmerk 2007/374 a/7,MV;
1.3
Achtergrond aanvrager
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. te Wildervank maakt onderdeel uit van Sita Recycling
Services B.V. De huidige inrichting is opgedeeld in een gedeelte dat in gebruik is door Sita
Recycling Services Noord-Oost B.V.(SRS) en een gedeelte dat in gebruik is door SITA
EcoService (SES). De vigerende vergunning heeft betrekking op beide onderdelen en is
vergund aan IBA Milieu te Oosterbeek voor haar inrichting BFI Veendam te Wildervank.
Vanwege het expireren van de huidige vergunning op 1 augustus 2008 vraagt SITA Recycling
services Noord-Oost B.V. een revisievergunning aan ingevolge de Wm. voor haar deel van de
inrichting.

1.4
Beschrijving van de aanvraag
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. te Wildervank vraagt een revisievergunning ingevolge
de Wm aan voor haar vestiging aan de Meihuizenweg 25 te Wildervank. De vergunning wordt
aangevraagd vanwege het expireren van de huidige vergunning per 1 augustus 2008 en heeft
betrekking op het opnieuw vergunnen van de bestaande situatie. Sita Recycling Services
Noord-Oost B.V. vraagt vergunning aan voor het op- en overslaan van en bewerken van
afvalstoffen met een capaciteit van 85.000 ton afvalstoffen per jaar. De afvalstoffen bestaan in
hoofdzaak uit bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval. Er wordt een
beperkt aantal afvalstoffen geaccepteerd, die onder het regime van gevaarlijk afval vallen.
Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten met afvalstoffen plaats:
het opslaan, overslaan en bewaren van afvalstoffen, hieronder wordt ook verstaan het
sorteren, samenpakken en samenvoegen, opbulken van (gevaarlijke) afvalstoffen;
het sorteren van afvalstoffen in de sorteerhal met een shovel en een kraanmachine;
het ontwateren van slib en veegvuil;
het inzetten van een (balen)pers.
Tevens vinden de volgende activiteiten op de inrichting plaats en zijn de vermelde
voorzieningen aanwezig:
het kantoorgebouw ten behoeve van administratieve diensten en portiersfunctie;
een brandblussysteem met een tank voor bluswater;
het stallen van lege- en volle containers met afvalstoffen alsmede machines;
het interne vervoer van afvalstoffen;
het parkeren van lege en beladen voertuigen en personenvoertuigen;
een "brengstation-milieupark", met als doel de inname van afvalstoffen die worden
aangeboden door particulieren;
een wasplaats;
een onderhoudswerkplaats voor kleine herstelwerkzaamheden;
een pompeiland met ondergrondse tanks voor het tanken van voertuigen.
In bijlage 6 van de aanvraag is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de activiteiten die
binnen de inrichting plaatsvinden.

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.
2.2
Procedurestappen
Op 16 januari 2008 hebben wij de ontvangst bovengenoemde aanvraag schriftelijk bevestigd.
Het ontwerp van de beschikking is van 26 mei tot en met 7 juli 2008, tezamen met de aanvraag
en de overige van belang zijnde stukken, waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de
gemeente Veendam en dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het
Dagblad van het Noorden van 24 mei 2008.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan
de bij deze procedure betrokken adviseur.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de
terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar
voren te brengen. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een
gedachtewisseling met de aanvrager en het bevoegd gezag.
Op 22 mei 2008 is een kennisgeving verzonden aan de gebruikers van gebouwde
eigendommen in de directe omgeving van de inrichting. Wij hebben hierbij, gelet op de
mogelijke effecten van de inrichting op de omgeving, gekozen voor een afstand van 200 m.
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Op het ontwerpbesluit zijn vier zienswijzen ingediend wat heeft geleid tot het aanpassen van
enkele voorschriften. In paragraaf 2.5.2 wordt inhoudelijk op de zienswijzen ingegaan.
Van de terinzagelegging van het besluit van 28 juli tot en met 8 september 2008 en de
mogelijkheid tot het indienen van beroep tegen het besluit is mededeling gedaan in het Dagblad
van het Noorden van 26 juli 2008.
2.3
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren ingediend bij het waterschap Hunze & Aa' s. Op grond van hoofdstuk 14
Wm zijn de aanvragen gecoördineerd voorbereid en behandeld. Verder heeft, met het oog op
de onderlinge samenhang van de beschikkingen, door middel van ambtelijk overleg een
inhoudelijke afstemming plaatsgevonden tussen beide vergunningen.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure
ingeschakeld:
Het waterschap Hunze & Aa's;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam;
De Waterdienst
2.5
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.5.1
Gedachtewisseling
Over het ontwerp van de beschikking is door een aantal omwonenden om een
gedachtewisseling verzocht. Tijdens de gedachtewisseling zijn geen mondelinge zienswijzen
ingebracht.
2.5.2
Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door:
1. Sita Recycling Services Noord-Oost BV;
2. Anoniem;
3. een gezamenlijke brief van de heren J. Boekholt, E. Woortman, B. Schmaal, G. Marring en
J. Huygen;
4. mevrouw H.J. Oosterheert-Wiersema;
Wij hebben de schriftelijke zienswijzen onderstaand samengevat.
1. Sita Recycling Services Noord-Oost B.V.

1
1.1 Vergunningaanvraag:
De aanvraag in het kader van een vergunning is door u niet op 11 januari jl. maar op 10 januari
ontvangen, zie daartoe uw schrijven van 16 januari 2008 met kenmerk 2008-02515/a.
Dit dient dan ook conform gewijzigd te worden.
Onze reactie:
De aanvraag om vergunning gedateerd op 11 januari 2008 is door ons ontvangen op 10 januari
2008.

2.
3.13 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
De PGS is van toepassing op bepaalde categorieën van stoffen.
Koelvloeistof is schadelijk, echter geen ADR-klasse materiaal en valt dan ook niet onder PGS
richtlijn. Olie en vetten hebben vlampunten > 55 °C en zijn niet ingedeeld in vervoersklasse
ADR 3. Dergelijke stoffen vallen dan ook niet onder de PGS richtlijn.
Verzoek is om considerans dan ook te betrekken op stoffen die in kader PGS ingedeeld moeten
worden.
Onze reactie:
3.13 De zienswijze met betrekking tot koelvloeistof kunnen wij delen, echter dient in
voorkomende gevallen de opslag overeenkomstig de toegevoegde voorschriften die gelden
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voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage te worden behandeld. Hiertoe hebben wij
de voorschriften 4.3.1. t/m 4.3.8 aan de voorschriften toegevoegd.
4.3 Opslag vloeistoffen in emballage
4.3.1 Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in
doelmatige emballage.
4.3.2 De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en
bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.
4.3.3 Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in
een vloeistofdichte lekbak. De lekbak moet tegen inregenen zijn beschermd.
4.3.4 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de
bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de
verontreinigde emballage niet meegerekend te worden
4.3.5 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de
gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de
overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste
verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
4.3.6 Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de
lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet
de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.
4.3.7 Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de
opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte
absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.
4.3.8 Vloeibare afvalstoffen in bovengrondse of ondergrondse tanks moeten in de inrichting
worden bewaard in overeenstemming met de voorschriften voor de opslag van vloeistoffen in
bovengrondse respectievelijk ondergrondse tanks.
3. Opslag van gasflessen
De opslag van kooldioxide gasflessen wordt hier ook vernoemd, evenwel zijn er ook
brandblussers op basis van kooldioxide. Verzoek is om daartoe blusmiddelen op basis van
gassen dan ook expliciet buiten de opslageisen van de PGS-15 te houden, omdat deze anders
niet op een werkplek aanwezig mogen zijn, noch inzetbaar zijn als blusmiddel.
Onze reactie:
Brandblussers op basis van kooldioxide worden beschouwd te zijn begrepen onder "Preventie
middelen/voorzieningen". Bij "Opslag van gasflessen" gaat het om opslag voor de
toepassingen van gasflessen bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten op de inrichting.

4.
5.3 aanvraag - vergunning
"Bijlage 9 onderzoek tabel 2.1" wordt als onderdeel van de vergunning opgenomen. In de
considerans is ons inziens afdoende ingegaan op de materie en vastgelegd in voorschriften dat
betreffende tabel geen toegevoegde waarde meer heeft. De tabel is onderdeel van het rapport,
inclusief modellering. Wij verzoeken u om deze tabel niet als onderdeel van de vergunning te
verklaren.
Onze reactie:
In de bedoelde tabel zijn de machines en installaties met hun gehanteerde bronvermogens en
bedrijfsduur in de representatieve bedrijfssituatie opgenomen. Deze gegevens zijn de input in
het rekenmodel waarmee de geluidsbelasting op woningen en de zone is berekend. In de
considerans is onder Toelichting geluidsvoorschriften aangegeven waarom deze tabel als
onderdeel van de voorschriften is opgenomen. Wij zijn van mening dat deze tabel ten behoeve
van de geluidhandhaving, als onderdeel van de voorschriften, een toegevoegde waarde heen.
5. Voorschriften
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1.2.1: f) en k): Bijgevoegd treft u een schrijven van het Ministerie van VROM (aan B&W, GS,
VNG en IPO, DGM SBS2007109294) waaruit blijkt een energie besparingsonderzoek alleen
van toepassing bij meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 gas. Volgens paragraaf 2.10 van de
bijlage 6 uit de aanvraag. Een bedrijfsenergieplan is dan ook niet van toepassing. Wij
verzoeken u dan ook om de twee leden te schrappen uit het voorschrift.
Onze reactie:
In de door S/fa aangehaalde brief van VROM met als onderwerp "administratieve lasten
milieuvergunning" wordt in afwijking van het activiteiten besluit ruimere verbruikshoeveelheden
voorgesteld als toetsingkader voor energiebesparende maatregelen. S/fa blijft beneden deze
waarden en voor zover wij bij nadere beschouwing hebben kunnen beoordelen, is het
aannemelijk dat het bedrijf voldoende energiebesparende maatregelen heeft getroffen zodat de
voorschriften 1.2.1. f en 1.2.1. k kunnen vervallen.
6.
1.2.1 h) en i): De emissies zijn beschreven in de aanvraag en in de considerans besproken. Er
zijn verder geen emissiebeperkende maatregelen benodigd. We verzoeken de twee leden uit
het voorschrift te schrappen.
Onze reactie:
Emissies naar de lucht zijn beschreven in hoofdstuk 8 van de aanvraag om vergunning en bij
3.9 in de considerans van de vergunning. Deze informatie is voldoende en de conclusie is dat
vanwege dit aspect geen extra voorzieningen behoeven te worden getroffen. Derhalve komen
de voorschriften 1.2.1.h en 1.2.1.i te vervallen.

7.
1.2.1 j) Ten aanzien van metingen en storingen van nageschakelde technieken geldt dat in
kader Wm er geen sprake is van nageschakelde technieken binnen de inrichting. Betreffend
voorschrift is dan ook niet noodzakelijk. Er is wel een olie afscheider aanwezig maar dat is in
kader WvO en metingen en verplichtingen zijn in de WvO-vergunning opgenomen. Wij
verzoeken om vernoemd lid te verwijderen uit het voorschrift.
Onze reactie:
Wij zijn het met deze zienswijze eens, daarom kan voorschrift 1.2.1.j komen te vervallen.
8.
1.3.7 De opslaghal is meer dan 10 meter hoog. Naar onze mening zijn er geen bezwaren tegen
opslag tot 9 meter in de hal. Hier zijn de voorzieningen, waaronder vloer en sprinklerinstallatie,
ook op berekend. Wij verzoeken om aan het voorschrift toe te voegen dat het alleen voor
buitenopslaq van toepassing is.
Onze reactie:
Wij hebben het voorschrift, zoals dit ook was bedoeld, als volgt aangepast:
1.3.7
De opslaghoogte van afvalstoffen op het buitenterrein mag ten opzichte van de bovenkant van
de weegbrug maximaal 6,00 meter bedragen.
9.
In het voorschrift 4.1.1 wordt een totale opslagcapaciteit vergund van 1000 ton; gebaseerd op
de in de aanvraag verstrekte informatie bij de financiële. Er wordt echter verwezen naar tabel 1
uit bijlage 6. Die tabel is echter op basis van het vooroverleg opgenomen om ondermeer opslag
van bijzonder afvalstoffen te benadrukken en te limiteren. Het voorschrift zou nu geïnterpreteerd
kunnen worden alsof tabel 1 uit bijlage 6 limiterend is, met in totaliteit dus
Stallen Kga/onvrijwillig

In afgesloten containers (tot 10 ton per container) stallen van
onvrijwillig verkregen afval ofKga-afval tot (in totaliteit) maximum
van 25 rr? op enig moment.

Stalling calamiteitenafval

Containers met in beslag genomen afvalstoffen of producten in
afgesloten containers op het buitenterrein.

Stalling containers SZA

Vaste plaats op buitenterrein stallen van afgesloten containers
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Max. 25m3
Incidenteel
Max. 6 st.

met onder de speciale richtlijn vallend ziekenhuisafval.

Terwijl in bijlage 6 ondermeer in de paragrafen 1.2.3 en 1.2.4 ook over opslag gesproken
wordt. Verzoek is dan ook om het voorschrift aan te passen zodat er overall gezien maximaal
1000 ton opgeslagen mag worden binnen de inrichting, met daarbij een aanvullende restrictie
voor een maximale opslag van de in de tabel vernoemde afvalstoffen (Kga/onvrijwillig,
calamiteitenafval, containers SZA).
Onze reactie:
De tabel 1 uit bijlage 6 is voor wat betren het stallen zoals is vermeld in de rubriek "Verwerking"
van toepassing. Daarbij komt nog de maximale opslagcapaciteit van 1.000 ton. Het voorschrift
is ons inziens duidelijk.

10
6.1.2 t/m 6.1.6 RKG slib: SITA zet (ontwaterd) RKG-slib af bij een partij die dit reinigt. Het heeft
daarom naar onze mening geen meerwaarde verschillende partijen gescheiden te houden en te
analyseren. Dergelijke eisen zijn vaak ook niet in sectorplan 4 van het LAP opgenomen. Wij
verzoeken dan ook om deze voorschriften te laten vervallen, voor zover deze betrekking
hebben op slib.
Onze reactie:
De aangehaalde voorschriften hebben de intentie om partijen veegvuil en rioolkolkenslib
gescheiden van elkaar te houden. Appellant suggereert dat partijen slib gescheiden van elkaar
dienen te worden opgeslagen. Dit is een onjuiste interpretatie van de tekst van de
desbetreffende voorschriften. Wij zullen deze voorschriften niet laten vervallen omdat zij
functioneel zijn.

11.
9.1.3: De door ons uitgevoerde activiteiten zijn qua omvang beperkter dan de werkzaamheden
en activiteiten van bedrijven die in kader van het Activiteitenbesluit dergelijke activiteiten
uitvoeren. Voor hen gelden separate voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit
(par. 4.6.5 artikel 4.84) alsmede de "regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,
d.d. 9 nov. 2007 nr. DJZ 2007104180. Aldaar worden algemene regels gesteld ter voorkoming
van ongewone voorvallen of risico's, te weten:
o Art. 4.84 (activiteitenbesluit): vereist voor het proefdraaien en onderhouden van
motoren enkel een doelmatige verspreiding van de emissie naar de buitenlucht.
Daarbij wordt tevens verwezen naar de ministeriële regeling,
o art. 4.95 (regeling): vereist geen nabijheid van vuur bij een brandstofreservoir,
alsmede dat een tankwagen waar onderhoud aan gedaan wordt leeg moet zijn
o art. 4.96 (regeling): hier wordt enkel gerefereerd aan doelmatig verspreiden van
emissie van afgezogen dampen en gassen vanuit een ruimte.
In de aanvraag is op de tekening een ruimte aangegeven waarin ondermeer (zie bijlage 6;
paragraaf 2.2) herstelwerkzaamheden aan containers of in beperkte mate klein onderhoud aan
een voertuig uitgevoerd kan worden. Regulier onderhoud aan vrachtauto's wordt uitbesteed.
Ons inziens worden middels dit voorschrift dan ook onredelijke eisen gesteld in relatie tot de
bescherming van het milieu. In dit voorschrift wordt continue ventilatie vereist en wel minimaal 4
m3/uur per m2 vloeroppervlak waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Herstelwerk
vindt in een deel van de "onderhoudswerkplaats" plaats en er zal dan ook ±1.500 m3/uur aan
lucht afgezogen moet worden. Een dergelijke ventilator zal een vermogen moeten hebben van
±1.5 -2 kW, waardoor bij voldoening aan het voorschrift dus jaarlijks een toename van het
energieverbruik van ruim 5.600 kWh (elektriciteit). Dit is enkel het gevolg van de eis om de
ventilatie continu tijdens bedrijfsuren aan te zetten; dus ongeacht of er en welk soort
werkzaamheden uitgevoerd worden. Terwijl er in de werk-plaats puntafzuigingen aanwezig zijn
om bij werkzaamheden (las-/afgas)dampen af te voeren. Deze energietoename staat haaks op
het beleid om energiesparende maatregelen te treffen, alsmede op IPPC-richtlijnen etc.
Ons verzoek is dan ook om het voorschrift te schrappen ten aanzien van de eis van
zowel de 4 m3/uur per m2 als dat het afzuigsysteem continu moet aanstaan tijdens bedrijfstijden.
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Onze reactie:
Wij hebben het voorschrift als volgt gewijzigd:

9.1.3
In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd moeten, ter voorkoming van
brand- of explosiegevaar en risico' s voor de omgeving, emissies vanuit deze ruimte doelmatig
worden verspreid, zodat vorenvermelde risico' s zijn uitgesloten.
12. 9.1.4: Zie ook de opmerkingen gemaakt onder 9.1.3 ten aanzien van het Activiteitenbesluit.
Aldaar wordt eisen zoals hier opgenomen niet vereist. In kader van reeds aangebrachte
maatregelen als puntafzuigingen wordt ons inziens effectiever ingespeeld op het voorkomen
van risico's. Wij verzoeken dan ook het voorschrift te schrappen.
Onze reactie:
Gelet op de wijziging van voorschrift 9.1.3. komt het voorschrift 9.1.4 te vervallen.

13.
9.1.6: De passage van het voorschrift"
(en de daarop aangesloten riolering) moet
vloeistofkerend en van onbrandbaar materiaal zijn
" kan geïnterpreteerd worden alsof de
riolering vloeistofkerend en van onbrandbaar materiaal zou moeten zijn. Rioleringen zijn heden
ten dagen nagenoeg allen gemaakt van PVC of HDPE en dat is niet onbrandbaar en in geval de
riolering van onbrandbaar materiaal zou moeten zijn verzoeken wij dat deel van het voorschrift
te schrappen.
Onze reactie:
In dit voorschrift wordt bedoeld de aansluiting op de riolering, of te wel de afdichting tussen de
vloer de opening van de afvoerput of straatkolk. Wij hebben het voorschrift als volgt aangepast:

9.1.6
De vloer van de ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd (en de aansluiting op
de afvoerput of straatkolk) moet vloeistofkerend zijn en van onbrandbaar materiaal zijn
vervaardigd.

14.
101.1: Een dergelijk voorschrift wordt niet vereist in kader van het Activiteitenbesluit (par. 3.3.2
in bijzonder artikel 3.24; 4.6.5 artikelen 4.84 en 4.85) voor bedrijven die wasplaatsen hebben,
alwaar gelijksoortige vrachtauto's gewassen worden. Aangezien de activiteiten die wij uitvoeren
niet afwijken van hetgeen daar plaatsvindt, verzoeken wij u om het voorschrift te schrappen.
Onze reactie:
Wij gaan er van uit dat voorschrift 10.1.1 bij deze zienswijze wordt bedoeld. Wij vinden dat met
het opnemen van dit voorschrift uitvoering wordt gegeven aan hetgeen is bedoeld in §3.3.2, art.
3.24 van het Activiteitenbesluit t.w. "Bij het wassen van motorvoertuigen wordt ten behoeve van
het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële regeling te
stellen eisen." Overigens zijn wij bevoegd om in afwijking van het Activiteitenbesluit, onverlet of
deze van toepassing is, eigen eisen aan de vergunning te stellen.
15. 10.1.3 t/m 10.1.6 inzake "vloeistofdichtheid riolering"
In kader van de RvS uitspraak (29 november 2006; zaaknummer 200604103/1) blijkt dat voor
bestaande rioleringen er geen eis gesteld mag worden inzake vloeistofdichtheid van de
riolering. Ons verzoek is dan ook om de eisen van vloeistofdichte rioleringen voor bestaande
rioleringen uit deze voorschriften te schrappen.
Onze reactie:
Bij bestaande ondergrondse rioleringen kan worden volstaan met het behalen van een
eindemissiescore van 2 overeenkomstig de NRB.
Wij hebben voorschrift 10.1.3 als volgt gewijzigd:
10.1.3
De vloer van een wasplaats of een wasruimte moet vloeistofdicht zijn (eind-emissiescore 1,
zoals gesteld in de NRB). De bedrijfsriolering moet voldoen aan de criteria van de eindemissiescore 2, zoals gesteld in de NRB.

pagina 11 van 58

16.
10.1.12 De wasruimte is niet voorzien van een afscheider. Dit is ook gezien het feit dat er geen
olie vrijkomt geen toegevoegde waarde. Aldaar komt spoelwater van krattenwasser vrij. Dit
water is niet vervuild met componenten die door de afscheider afgevangen worden.
Verzoek is dan ook om het voorschrift voor de wasruimte te schrappen.
Onze reactie^
In dit voorschrift staat vermeld een wasruimte. In de zienswijze wordt een relatie gelegd met de
wasruimte van de krattenwasser. Deze activiteit behoort niet tot deze inrichting maar tot die van
Sita EcoService. Derhalve achten wij deze zienswijze niet relevant.

17.
11.1.4: Er wordt in artikel 9.3 van de PGS-28 geen branddetectie vereist. Er dient een
brandblusser aanwezig te zijn, die men jaarlijks dient te keuren. Ons verzoek is dan ook om het
voorschrift conform aan te passen. Inzake de keuringstermijn van 1x per jaar wordt verder
verwezen naar het gestelde bij hoofdstuk 13.
Onze reactie^
Het woord "branddetectie-apparatuur" wordt vervangen door "brandblustoestel". Voor wat
betreft het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) wat na verwachting per 1
oktober 2008 in werking treedt, kan hierbij nog niet worden aangesloten, omdat de publicatie in
de Staatscourant nog niet heeft plaatsgevonden. Derhalve kan de in dit Besluit vermelde
keuringstermijnen voor brandblusapparatuur op deze vergunning niet van toepassing zijn.
Het voorschrift wordt aangepast en luidt:
11.1.4
Het brandblustoestel, vermeld in voorschrift 9.3 van de PGS 28, moet jaarlijks worden
gecontroleerd. Van deze controle moet een bewijs in de inrichting aanwezig zijn.

18.
13.1.3: Zie bijgevoegde schrijven van het Ministerie van VROM (aan B&W, GS, VNG en IPO,
DGM SBS2007109294) inzake het besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken dat gaat
veranderen. Deze controle zal dan nog maar 1x per 2 jaar vereist worden. Ons verzoek is om
erop te anticiperen, conform de aanbeveling van VROM, en het voorschrift voor draagbare
blustoestellen te wijzigen naar 1 keer per 2 jaar.
Onze reactie;
Gelet op het vermelde bij punt 17, handhaven wij voorschrift 13.1.3.
19.
13.1.5: Dit is ons inziens bij voorschrift 1.3.1 eveneens deels al vereist en het verzoek is om dit
tot één voorschrift samen te voegen.
Onze reactie^
Het voorschrift 1.3.1 verlangt informatie, die op de inrichting aanwezig moet zijn. Het voorschrift
13.1.5 stelt, dat de in dit voorschrift gevraagde gegevens 3 maanden na het van kracht worden
van de vergunning aan de plaatselijke brandweer moeten worden verstrekt! Wij kunnen
vanwege het onderscheid in het doel van de informatie en gegevens niet aan dit verzoek
voldoen.
20.
14.1.1: Zie eerder vernoemde brief van VROM (bijlage onder punt 5), zoals ook vernoemd in de
considerans kan volstaan worden met het bewaren van de energie jaarnota's. Hier wordt een
eis van maandelijkse registratie opgenomen. Ons verzoek is aan te sluiten bij bewaren energie
jaarnota's en het voorschrift te wijzigen.
Onze reactie^
Het voorschrift 14.1.1 wordt gewijzigd, de passage "per maand" komt te vervallen. Voorts kan
worden aangesloten bij voorschrift 1.2.4.
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2. Anonieme zienswijze
Het verstrekken van een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer aan Sita Recycling
Services Noord-Oost B.V. m.b.t. de vele bedrijfsactiviteiten, waaronder het
opslaan/overslaan/bewaren van gevaarlijk afvalstoffen in een woonomgeving, is zeer ongepast
en zeer ongewenst. De details zijn u bekend.
Onze reactie:
De bedrijfsactiviteiten van Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. vinden reeds meer dan 25
jaren op deze plek plaats. Het bedrijfis gevestigd op een locatie die past binnen het
bestemmingsplan. De in de aanvraag om vergunning aangevraagde activiteiten zijn vrijwel gelijk
aan hetgeen tot nu tot is vergund op deze locatie. Wij hebben deze bedrijfsactiviteiten opnieuw
getoetst aan de nu geldende relevante wetgeving. Wij zijn daarbij, na zorgvuldige afweging, tot
de slotsom gekomen, dat onder het stellen van voorschriften kan worden voldaan aan de
bescherming van het milieu.
Omwonenden van de C.W. Lubbersstraat hebben veel geluidsoverlast met daarbij gepaard
gaande trillingen als gevolg van het zware Sita Recycling Services Noord-Oost B.V.
vrachtverkeer. De woningen staan veel te dicht op de weg en kunnen dit zware verkeer niet
aan.
Onze reactie:
De inrichting is gesitueerd op een geluidgezoneerd industrieterrein. Het geluid van het verkeer
van en naar een inrichting op een geluidgezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening
in het kader van de Wet milieubeheer niet worden getoetst aan grenswaarden. De
Meihuizenweg waaraan Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. is gelegen is een
doodlopende weg. De enige ontsluiting van dit deel van het industrieterrein ofwel via de Dalweg
12 naar de N 33 of door de C.W.Lubbersstraat. Voor Wildervank is de C.W.Lubbersstraat is de
ontsluitingsweg richting de N33. Dit is daardoor een zeer drukke weg. Het vrachtverkeer van
Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. gaat zoveel mogelijk direct richting A/33 en komt niet
door de C.W.Lubbersstraat. Het feit dat de woningen dicht op de weg staan en zwaar
vrachtverkeer niet aankunnen is geen toetsingscriterium in het kader van de Wet milieubeheer.
Het laden en lossen van containers geeft teveel geluidsoverlast bij de bewoners aan de
oostkant van de C.W. Lubbersstraat.
Onze reactie:
Containerhandeling vindt volgens de aanvraag uitsluitend plaats in de dagperiode (van 07.00
uur tot 19.00 uur). De berekende maximale geluidsniveaus (Lmax) bij woningen aan de
oostkant van de C.W. Lubbersstraat bedragen 55 dB(A), 53 dB(A) en 45 dB(A) in respectievelijk
de dag-, avond- en nachtperiode. Gelet op de te hanteren streefwaarden voor piekniveaus van
60-55-50 dB(A) voor woningen dicht bij het geluidgezoneerde industrieterrein maar buiten de
geluidszone (zoals de meeste woningen aan de C. W. Lubbersstraat) achten wij deze niveaus
aanvaardbaar.
3. Gezamenlijke brief van de heren J. Boekholt. Woortman. B. Schmaal, G. Marring en
J. Huygen.
1. Afstand is de oplossing van alle risico's
Het is gebleken dat op een aantal punten de vergunning net toereikend is om de activiteiten te
laten plaatsvinden.
In het onderhoud met de provincie is de vraag gesteld wat te doen als de situatie er zou zijn dat
het bedrijf dezelfde activiteiten voor het eerst op een dergelijke locatie zou willen ontwikkelen,
was het antwoord dat er waarschijnlijk geen vergunning afgegeven zou worden. Het is niet
wenselijk, gezien de risico's en geluid en stank overlast dat een dergelijk bedrijf met dergelijke
op en overslag met een capaciteit van 85.000 ton per jaar, op deze korte afstand van een
woonkern zijn bedrijfsvoering blijft houden. Hier is dan afstand tot risicogroepen, zoals in een
woonkern, een uiterst belangrijk aspect. In de vergunning wordt dit overigens niet als zodanig
genoemd. Onze zienswijze is dat Sita Recycling Noord-Oost B.V. dergelijke activiteiten op grote
afstand van de woonkern Wildervank moet uitoefenen.
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Onze reactie:
Zie de reactie bij de anonieme zienswijze
Tijdens de gedachtewisseling is niet gezegd dat geen milieuvergunning zou worden verleend
indien een oprichtingsvergunning zou zijn aangevraagd. Er is slechts geantwoord op de vraag
of in een situatie waarin alle opties nog open zouden zijn een afvalverwerkingsinrichting als de
onderhavige nog zou worden gevestigd op de plaats waarop deze thans is gevestigd. Hierop is
geantwoord dat de keuze dan wellicht niet op deze plaats zou vallen, maar is tegelijk benadrukt
dat dit in de gegeven situatie een theoretische vraag is en dat het bevoegd gezag bij de
beslissing op een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer zich dient te houden
aan de milieuhygiënische kaders die daarvoor zijn gesteld. Binnen deze kaders is er geen
grond om de gevraagde vergunning op milieuhygiënische gronden te weigeren. Binnen deze
kaders gelden zowel voor een oprichtingsvergunning als voor een revisievergunning dezelfde
criteria.
2. Veiligheid op en rond het terrein
Het bedrijf doet er alles aan de veiligheidsnormen zo goed mogelijk uit te voeren en de overlast
zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze inspanningen blijven er toch een aantal zaken over
waar we een andere zienswijze op hebben.
•

De toegankelijkheid van het terrein moet veel strenger, nu is het zeer open. ledere
belanghebbende, burger of kwaadwillende kan het terrein op en af zonder dat daar toezicht
op is cq er een toegangscontrole is. Tijdens kantoor uren is het terrein volledig open en kan
iedereen overal komen. Op een terrein waar op- en overslag van brandbare (sloop en bouw
afval) en gevaarlijke stoffen plaatsvindt lijkt ons dit absoluut onaanvaardbaar en verhoogt
het risico van ernstige problemen.
•
Het toezicht op terrein moet veel intensiever. Het terrein is omgeven door een afrastering.
Dit laat hier en daar ernstige gebreken zien. Hierop is geen of te weinig toezicht is dat gaten
maanden in de omheining zitten, zonder dat daar iets aan gedaan wordt. Intensief toezicht
en onderhoud is daarom noodzakelijk!.
• Bewaking buiten kantooruren moet pro-actief ingericht worden. Bewaking buiten
kantooruren is er niet of nauwelijks. Een terrein met dergelijke gevaarlijke stoffen dient goed
bewaakt te worden, juist buiten kantooruren. Controle door camera's, permanente
aanwezige van beveiligingspersoneel op het terrein of op afstand monitoring door middel
van on-line camera beelden. Onze zienswijze is dat hierdoor juist buiten kantooruren de
risico's verder terug geschroefd kunnen worden.
Onze reactie:
Met betrekking tot de toegankelijkheid van het terrein van de inrichting is voorschriften 1.1.2 en
1.3.8. van toepassing. Wij achten de strekking van dit voorschrift voldoende.
Voor toezicht wordt verwezen naar punt 5 handhaving
Bewaking kunnen wij in het kader van de Wm niet opleggen. Door middel van het stellen van
voorschriften wordt voorkomen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Overigens is de
hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen beperkt en betreft voornamelijk stromen die bij
sorteerwerkzaamheden in geringe hoeveelheden beschikbaar komen. Deze afvalstoffen worden
apart tijdelijk opgeslagen.
3. Stankoverlast
Alle direct -aanwonenden en mensen elders uit de buurt klagen in meer of mindere mate
regelmatig over stank. Stank dat iedere dag ergens te ruiken valt. Veelal een lucht van een
'vuilnisbelt', een penetrante lucht of een lucht wat men niet in de huiselijke omgeving herkent.
Onze zienswijze is dat Sita meer inspanning moet leveren om ervoor te zorgen dat er geen
stankoverlast is, juist ook buiten kantooruren (weekend). Op korte termijn valt te denken aan
een aantal maatregelen
• Geurmeters installeren op het terrein waarop adequaat ingegrepen wordt ter voorkoming
van overlast
Dit is preventief in plaats van de huidige werkwijze van reactief piepsysteem.
• Alle activiteiten vinden plaats in afgesloten ruimte(n).
• Containers, bakken en andere verzamelunits zijn altijd afgesloten waardoor er geen
dampen kunnen vrijkomen.
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•

Er is streng toezicht bij het einde van de activiteiten rond sluitingstijd, voordat medewerkers
het terrein verlaten is alles gecontroleerd en afgerond. In het overleg van 25.6.08 met Sita
en omwonenden geeft Sita aan zoveel mogelijk de containers af te sluiten maar zal het
personeel nogmaals dringend oproepen hier uitermate zorgvuldig mee om te gaan.
• De in 3.1.2. genoemde periode van 24 uur om maatregelen te treffen zodat geen geur waarneembaar
is bij woningen van derden is erg lang. Graag verkorten tot 3 uur, er gaat al veel tijd zitten tussen de
constatering en de start van de maatregelen.
• Graag meetverplichtingen ten aanzien van effluent kwaliteit opnemen, zodat de praktijk met de
theorie getoetst kan worden.
Onze reactie:
De aangevraagde en vergunde bedrijfsactiviteiten veroorzaken onder normale
bedrijfsomstandigheden geen geuremissie. In bijlage 8 van de aanvraag om vergunning is
aangegeven hoe geuremissie wordt beperkt. Tezamen met de voorschriften 3.1.1 t/m 3.1.3
achten wij dit voldoende om geurhinder naar de omgeving te voorkomen.
De techniek van het toepassen van geurmeters is bij ons niet bekend.
4. Geluidoverlast (11 opmerkingen)
1. Vanuit de provincie zou zijn opgemerkt dat de geluidsnorm aan zijn maximum zit. Men heeft
ook vernomen van een deskundige van de gemeente Veendam dat alles op slot zit. Hieruit
wordt de conclusie getrokken dat iedere activiteit die Sita Recycling Services Noord-Oost
B.V. extra uit wenst te voeren niet geaccepteerd mag worden omdat daarmee de
geluidsgrens overschreden gaat worden.
Onze reactie :
Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. is gesitueerd op een geluidgezoneerd industrieterrein.
Door de provincie is aangegeven dat de beperkende factor voor vergunningverlening aan Sita
Recycling Services Noord-Oost B.V. de beperkte geluidsruimte binnen het zonebeheer is. Met
name de geluidsruimte op de zonegrens (50 dB(A)contour) is zeer beperkt. Hoewel de provincie
in het kader van vergunningverlening aan Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. het bevoegd
gezag is, is de gemeente Veendam de beheerder van de geluidszone. De gemeente Veendam
oordeelt dan ook primair over de inpasbaarheid van het bedrijfin het zonebeheer. Middels de bij
de stukken ter inzage gelegde zonetoets heeft de gemeente Veendam aangegeven dat de door
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. aangevraagde geluidsruimte inpasbaar is.
Voor wat betreft het aspect geluid kunnen -onder voorwaarden- echter wel andere/extra
activiteiten plaatsvinden mits voldaan blijft worden aan in de vergunning opgenomen
grenswaarden op de zone en MTG-woningen. Hier is in voorzien door middel van voorschrift
2.3.2. De getrokken conclusie is daarom niet geheel juist.
2. Er wordt gerefereerd aan een eerder verschenen onderzoek en rapport (dd 23-04-98)
waarin wordt aangetoond dat in alle opzichten een grotere afstand tot de woonomgeving als
dringend noodzakelijk geacht wordt.
Onze reactie:
Het is ons onduidelijk aan welk onderzoek en rapport gerefereerd wordt. De woningen aan de
Nijverheidskade zijn gelegen grenzend aan een geluidgezoneerd industrieterrein waar zgn.
grote lawaaimakers (art. 41 Wet geluidhinder) zich kunnen vestigen. Dat dit wellicht vanuit het
oogpunt van ruimtelijke ordening een minder gewenste situatie is, is geen toetsingscriterium bij
vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer. Elke vergunningaanvraag wordt
door de gemeente Veendam getoetst in het kader van zonebeheer waarna, indien de
aangevraagde geluidsruimte inpasbaar blijkt, deze door middel van geluidsvoorschriften in de
vergunning wordt opgenomen.
3. Geluidsdempende en beperkende maatregelen zijn voor de korte termijn van groot belang.
Het gepiep van vrachtwagens, het plaatsen van containers en het overladen van afval
vormen de belangrijkste bronnen van ernstig geluidsoverlast.
Onze reactie:
Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. is reeds lange tijd op deze plek gevestigd. Bij ons is
van dit bedrijf geen uitgebreide historie van klachten ten aanzien van geluidsoverlast bekend.
Het komt dan ook bevreemdend over dat er nu sprake is van ernstige geluidsoverlast. Alle
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machines en installaties voldoen aan de stand der techniek. De nieuwe kraan en shovel zijn van
een stil type en er worden 's avonds en 's nachts geen lawaaiige werkzaamheden op het
achterterrein verricht. Ook is er al een begroeide aarden wal van 3,5 meter hoog aanwezig die
voor afscherming zorgt. Deze wal dient ten behoeve van de inpassing in het zonebeheer te
worden opgehoogd met een scherm van 1,5 meter maar dit zorgt ook richting de woningen voor
extra afscherming.
In de representatieve bedrijfssituatie is een langtijdgemiddeld geluidsniveau bij de berekende
MTG-woningen buiten het gezoneerde industrieterrein van ten hoogste 43 dB(A) in de dag- en
28 dB(A) in de avond- en nachtperiode en een maximaal geluidsniveau van 59 dB(A) in de dagen 53 dB(A) in de avond- en nachtperiode aangevraagd.
Gelet op de door Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. getroffen maatregelen en het feit dat
deze woningen aan de grens van het geluidsgezoneerd industrieterrein liggen met een
maximaal toelaatbare geluidsbelasting vanwege het gehele industrieterrein (MTG-waarde) van
55 dB(A), hebben wij deze waarden als acceptabel beoordeeld en in de voorschriften
opgenomen.
4. Alle activiteiten moeten aan de Meihuizenweg-kant in plaats van achter op het terrein
uitgevoerd worden, waardoor de afstand tot de woonomgeving vergroot wordt.
Onze reactie:
S/fa Recycling Services Noord-Oost B. V. heeft aangegeven dat dit voor de bedrijfsvoering zeer
ingrijpende logistieke gevolgen zou hebben. Wij hebben de aangevraagde bedrijfssituatie
waarin de activiteiten op het achterterrein grotendeels in de dagperiode plaatsvinden
beoordeeld. Voor verdere beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar punt 3.
waarin onze verdere overwegingen wordt uiteengezet.
5. De geluidswal zou niet mogen worden opgehoogd met een scherm van 1,5 meter hoog,
maar er zou een tijdelijke oplossing getroffen moeten worden door direct achter de
verharde lijn een nieuw geluidsscherm neer te zetten van goede akoestisch absorberende
materialen en met een minimale hoogte van de bovenkant van de vrachtwagens. Dit zou
dan ook de piekgeluiden in grote mate wegnemen. Dit zou met Sita Recycling Services
Noord-Oost B.V. zijn besproken en Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. zou hebben
aangegeven hier serieus naar te kijken ten einde een goede oplossing te vinden.
Onze reactie:
De aangevraagde situatie (dus inclusief scherm van 1,5 meter) is beoordeeld en door de
zonebeheerder inpasbaar bevonden. Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. heeft ten tijde
van de aanvraag aangegeven dat het te plaatsen scherm zoveel mogelijk in de op de
bestaande aarden wal aanwezige begroeiing zou wegvallen. Naar aanleiding van het gesprek
dat omwonenden zonder de provincie met het bedrijf hebben gehad heeft Sita Recycling
Services Noord-Oost B.V. aangegeven dat zij hebben toegezegd een andere vorm van
afscherming te willen onderzoeken mits dit op de geluidszone eenzelfde effect heeft als de
aangevraagde geluidsvoorzieningen. Uiteraard is een andere vorm van afscherming een
mogelijkheid mits dit past binnen de in de vergunning opgenomen grenswaarden op de zone en
MTG-woningen. Dit heeft echter geen direct gevolg voor het verlenen van deze vergunning
aangezien dit past binnen het gestelde in voorschrift 2.3.2. In hoeverre een dergelijk scherm
dan tijdelijk zou zijn, is ons niet bekend.
De plaats, hoogte en samenstelling van een eventuele andere geluidswand eventueel is
onderwerp van een nader onderzoek waarvoor Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. een
extern bureau opdracht heeft gegeven. Het is gelet op de activiteiten (waaronder het plaatsen
van afvalcontainers) en de ligging van de woningen ten opzichte van het bedrijf niet reëel te
veronderstellen dat er geen piekgeluiden meer hoorbaar zullen zijn met een aangepast
geluidsscherm.
6. In de zone tussen het nieuwe scherm langs de verharding en de huidige geluidswal zullen
daarmee geen activiteiten meer uitgeoefend worden.
Onze reactie:
Dit is geen onderdeel geweest van de aanvraag en is daarom niet in deze procedure
meegenomen. Sita Recycling Services Noord-Oost B. V. heeft activiteiten op het achterterrein
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aangevraagd en dit is beoordeeld. Voor verdere motivering wordt verwezen naar beantwoording
van punt 3. en 4.
7. Het geluidsscherm zou moeten worden doorgetrokken aan de noord-oostzijde langs het
terrein waar nu geen geluidswal is.
Onze reactie :
Dit is geen onderdeel geweest van de aanvraag en is daarom niet in deze procedure
meegenomen en beoordeeld. Voor verdere beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen
naar punt 5.
8. Containers dienen op een geluidsdempende ondergrond geplaatst te worden en het
verschuiven van de containers moet tot een minimum worden beperkt.
Onze reactie:
Het plaatsen en/of verschuiven van containers veroorzaakt een piekgeluid welke zeer
herkenbaar is voor de omgeving. Bij bedrijven op een geluidgezoneerd industrieterrein hanteren
wij voor maximale geluidniveaus als richtwaarde de vastgestelde MTG-waarde verhoogd met
10dB(A). Bij de MTG-woningen geldt hier daarom voor maximale geluidsniveaus een
streefwaarde van 65dB(A) in de dag-, 60dB(A) in de avond- en 55dB(A) in de nachtperiode. Sita
Recycling Services Noord-Oost B.V. heeft in de dagperiode een maximaal geluidsniveau van
59dB(A) en in de avond- en nachtperiode 53 dB(A) aangevraagd. Dit is onder de te hanteren
streefwaarde. Wij hebben daarom geen aanleiding gezien aanvullende eisen te stellen zoals
bijvoorbeeld een geluiddempende ondergrond.
9. In de tabel onder 2.3.1. genoemde grenswaarden zouden bij beoordelingspunt MTG23 voor
de dag-, avond- en nachtperiode volgens de zonetoets worden overschreden. Overdag
wordt de grenswaarde voor MTG21 ook overschreden. Voor de avond worden de
grenswaarden overschreden voor MTG 19, 22 en 23 en in de nacht de grenswaarden
MTG19 en 23. Hiermee zou niet worden voldaan criteria.
Onze reactie :
In de door de zonebeheerder op 27-02-2008 ondertekende zonetoets zijn de volgende waarden
opgenomen als langtijdgemiddeld beoordelingsniveau:
Beoordelingspunt
MTG 20 - Nijverheidskade 62
MTG 21 - Nijverheidskade 53
MTG 23 - Nijverheidskade 62
MTG 22 - Nijverheidskade 53
MTG 19 - C.W.Lubbersstraat 37

dagperiode
43,0
42,4
39,3
39,0
32,7

avondperiode
27,5
22,6
21,1

nachtperiode
27,8
23,9
22,3

21,1

20,9

22,3

22,5

Deze waarden zijn (afgerond conform de Handleiding meten- en rekenen industrielawaai)
overgenomen in voorschrift 2.3.1. Dit is met elkaar in overeenstemming. Er is derhalve geen
sprake van een overschrijding.
10.De in de voorschriften opgenomen MTG-punten 20, 21 en 22 liggen allen achter de
bestaande geluidswal. MTG 23 ligt veel verder van het terrein. Aangegeven wordt dat de
woningen aan de Nijverheidskade 46, 45 en 44 niet achter de geluidswal liggen, maar wel
dichter bij het terrein dan MTG 23. Daarom zou het aannemelijk zijn dat -kijkend naar de
zonetoets- bij deze woningen een hogere geluidsbelasting dan 39,3 dB(A) optreedt. Graag
zou men Nijverheidskade 45 opgenomen willen zien als nieuw beoordelingspunt en deze
opnieuw laten berekenen want dan is de geluidsbelasting bij woningen zonder geluidswal,
maar wel dicht bij de geluidsbronnen bekend.
Onze reactie:
Bij vergunningverlening in de gemeente Veendam wordt in de zonetoets de geluidsbelasting op
in het beheermodel vaststaande MTG-punten berekend en beoordeeld. Vervolgens worden in
de voorschriften op deze punten grenswaarden gesteld. Dit is nu ook gebeurd. Wel is het zo dat
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in het zonebeheermodel in Veendam niet op elke MTG-woning een beoordelingspunt is gelegd
maar dat een keuze is gemaakt waarbij gekeken is naar de voor zonebeheer meest
maatgevende woningen.
Naar aanleiding van het verzoek om ook op de achtergevel van Nijverheidskade 45 een
beoordelingspunt neer te leggen, is een extra berekening uitgevoerd. Het langtijdgemiddeld
geluidsniveau (LAR,LT) in de representatieve bedrijfssituatie vanwege Sita Recycling Services
Noord-Oost B.V. bedraagt op deze woning 40 dB(A), 22 dB(A) en 22 dB(A) in respectievelijk de
dag-, avond- en nachtperiode. De berekende maximale geluidsniveaus (Lmax) bedragen 60
dB(A), 50 dB(A) en 50 dB(A) in de resp. dag-, avond- en nachtperiode.
Deze geluidsniveaus zijn, gelet op de te hanteren streefwaarden zoals verwoord in de
considerans, zondermeer vergunbaar en wijken dusdanig weinig af van de waarden die in de
vergunning zijn opgenomen op de MTG-woningen uit het zonebeheer dat er geen reden is deze
als extra beoordelingspunt toe te voegen.
11 .Graag een meetverplichting ten aanzien van geluid opnemen in de vergunning zodat de
praktijk met de theorie getoetst kan worden.
Onze reactie :
Bij bestaande bedrijven die geen nieuwe activiteiten aanvragen is het niet gebruikelijk om een
meetverplichting op te nemen. Gezien de ligging van het bedrijf (op een geluidgezoneerd
industrieterrein) en de vergelijkbare aard van activiteiten van omliggende bedrijven is het
uitvoeren van een geluidmeting zonder invloed van stoorgeluid door omliggende bedrijvigheid
en wegverkeer zeer moeilijk. Dit is ook aangegeven in de considerans onder de Toelichting
geluidvoorschriften in par. 3.10.6.
Wij hebben de in het akoestisch onderzoek gehanteerde bronvermogens voor machines en
installaties beoordeeld en representatief bevonden. Deze bronvermogens met hun bedrijfsduur
maken deel uit van de vergunning (voorschrift 2.1). Hierop kan handhaving plaatsvinden.
5. Handhaving
We verzoeken de toezichthouder op de vergunning met het bedrijf en de omwonenden
openheid van zaken te geven over de huidige vorm van toezicht en de aangetroffen resultaten.
De situatie is nu dat de toezichthouder toezicht houdt in goed overleg met het bedrijf. De
toezichthouder kondigt nu van tevoren aan. In onze zienswijze doet de toezichthouder
steekproeven zonder het bedrijf vooraf te informeren. Verder reageert de toezichthouder door
het piepsysteem. Als er een klacht komt wordt er actie ondernomen. Een voorbeeld is 2 jaar
geleden (e.a.a. bevestigd door VROM) waarin er sprake was van ernstige stankoverlast. Het
bleek vervolgens dat stankafsluiters op het terrein ernstig verstopt en vervuild waren. Er zijn
daardoor drastische maatregelen genomen en afspraken over gemaakt (Aldus VROM).
Onze zienswijze is dat de toezichthouder:
• in plaats van reactief naar een pro-actieve houding moet om te voorkomen dat er
ongewenste situaties ontstaan.
• moet aan tonen dat het bedrijf heeft voldaan aan de oude normen, aantoonbaar in
verslagen en rapporten en meetgegevens alvorens over te gaan tot nieuwe verstrekking
van een vergunning.
• duidelijkheid geeft aan de omwonenden hoe de handhaving m.b.t. de eventuele nieuwe
vergunning uitgevoerd wordt.
• uitleg geeft hoe te komen van een piepsysteem naar een pro-actieve situatie.
• regelt dat meetverplichtingen opgenomen worden in de vergunning, waarmee het bedrijf
verplicht wordt ook zelf toezicht te houden op de uitvoering van de vergunning.
• De toezichthouder gebruikt een controleerbaar systeem, waarmee toezicht gehouden
wordt.
Onze reactie:
De wijze waarop het bevoegd gezag toezicht houdt op de naleving van vergunningen en hierop
zonodig handhaaft, kan niet in een vergunningverleningprocedure worden meegenomen. Het
systeem van de wet verzet zich daartegen.
Wel merken wij op dat het provinciale beleid over de uitvoering van de handhavingstaak is
neergelegd in de "Handhavingsstrategie en Werkwijze in de provincie Groningen", alsmede in
het "Handhavingsprogramma provincie Groningen".
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Voorts beschikken wij over een 24-uurs consignatiedienst, waar milieuklachten kunnen worden
ingediend. Het telefoonnummer voor de milieuklachtenlijn is 050 3180000.
6. Informatie verplichting
In het overleg is opnieuw aangetoond dat communicatie tussen het bedrijf, de omgeving en de
toezichthouder verbeterd kan worden. Er is weinig overleg met de omgeving. Hier wordt ook het
piepsysteem gebruikt. Voorbeeld; als er brand is geweest, is het te lezen in de krant, als er een
revisie vergunning afgegeven moet worden. De omwoonden moeten reageren waarna er
wellicht iets gaat gebeuren. Onze ziens wijze is:
• De vergunningverstrekker neemt een paragraaf in de vergunning op waarin duidelijk
omschreven wordt hoe het bedrijf de omgeving pro-actief informeert en daar, waar het kan,
betrekt bij de ontwikkelingen van het bedrijf.
• De vergunning verstrekker stelt eisen aan de inhoud van de communicatie te denken valt
aan frequentie, openheid van zaken, calamiteiten, oefeningen en informatieavonden etc.
• In het overleg met Sita 25.6.08 is besproken dat Sita in september een voorlichting
bijeenkomst gaat houden en daarbij de provincie zal vragen uitleg te geven over de
omgevingsrisico's.
Onze reactie:
De wijze waarop Sita Recycling Services Noord-Oost B. V de omwonenden informeert en
betrekt bij ontwikkelingen van het bedrijf kunnen wij niet voorschrijven in de vergunning. Daar is
wettelijk geen verplichting voor gesteld. Wij kunnen alleen voorschrijven dat de
vergunninghouder (Sita Recycling Services Noord-Oost B.V) het bevoegd gezag informeert
over bepaalde zaken, zoals ook vastgelegd in de voorschriften bij deze vergunning.
7. Inspannings verplichting tot verplaatsing activiteiten
Na afloop van het onderhoud met provincie en Sita is gevraagd of er nagedacht wordt over
mogelijke verplaatsing van activiteiten. Verplaatsing waarmee de afstand tot de woonomgeving
meer dan voldoende veiligheid biedt. Zowel de provincie, de gemeente als de bedrijfsleiding
van Sita staan hier positief in. Met andere woorden, er wordt niet gesproken over een mogelijke
verplaatsing, maar gezien de omstandigheden zou dit vanuit alle betrokken partijen wenselijk
zijn. Onze ziens wijze is:
• Het bevoegd gezag, in dit geval de provincie Groningen, initieert een proces van overleg
met de betrokken partijen om te komen tot een oplossing zodanig, dat Sita haar activiteiten
gaat verplaatsen naar een betere gewenste en acceptabele locatie voor alle betrokken
partijen.
Onze reactie:
Een verplaatsing van het bedrijfis op dit moment niet aan de orde. De aanvraag voor een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer wordt door het bevoegd gezag op milieuhygiënische
gronden beoordeeld. Een eventuele verplaatsing van de activiteiten van het bedrijfis een zaak
tussen het bedrijf en de gemeente. Hierop is niet de Wet milieubeheer van toepassing, maar de
Wet op de Ruimtelijke ordening.
4. Zienswijze mevrouw H.J. Oosterheert-Wiersema
In de brief worden een aantal zaken opgesomd waar overlast van ondervonden wordt.
Geluidoverlast. Stank met een chemische geur en stank van huisvuil. Containers die niet leeg
zijn staan ongeveer in de achtertuin van reclamant. Bij een calamiteit zoals brand worden
omwonenden niet geïnformeerd. De milieudienst (hiermee wordt waarschijnlijk het bevoegd
gezag bedoeld) is vaak te laat om een en ander te signaleren, en houdt zich alleen bezig of het
bedrijf zich aan de regels houdt. Een omwonende kan bij geen enkele instantie haar vragen
kwijt. Reclamant ziet het bedrijf als een bedreiging, en voelt zich onveilig. Het woongenot wordt
aangetast en het huis is minder waard en moeilijker te verkopen. Het bedrijf hoort niet gevestigd
te zijn in een woonwijk. Volgens reclamant is het onmogelijk dat een dergelijk bedrijf bij
nieuwsvestiging op dezelfde locatie zou worden toegestaan.
Onze reactie
Voor de weerlegging van de zienswijzen van reclamant wordt verwezen naar de beantwoording
van voorgaande zienswijzen.
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3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de
Wet milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling
moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden
gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere
relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden de weigeringsgronden aangegeven. De relevante
aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De 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 best 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 gpbv-installaties 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.
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. valt onder categorie 5.1 als aangegeven in bijlage 1
van de IPPC richtlijn en is dus een gpbv installatie. Daarom is in deze vergunning met de
volgende BBT documenten rekening gehouden:
BREF Afvalbehandeling;
BREF Op- en overslag bulkgoederen;
Circulaire energie in de milieuvergunning;
NeR;
NRB;
PGS 15, PGS 28 en PGS 30.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan
de BBT-documenten 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
BREF Afvalbehandeling en Op- en overslag bulkgoederen
In de BREF Afvalbehandeling en Op- en overslag bulkgoederen is BAT op verschillende
invalshoeken beschreven. Als BAT wordt onder andere gezien: goede procedures, goede
training van personeel, volledige beschrijvingen van de afvalstoffen binnen de inrichting enz. Uit
de aanvraag kan worden opgemaakt dat aan al deze factoren wordt voldaan. Zo wordt op basis
van het A&V beleid en de AO/IC uitvoerig geregistreerd en bepaald welke afvalstoffen er
worden bewerkt, zijn er goede acceptatieprocedures beschreven en wordt het personeel
vakkundig opgeleid en worden alle geaccepteerde afvalstoffen goed beschreven.
BAT voor inkomend afval wordt omschreven als: het inkomend afval goed bekend moet zijn, er
een voor-acceptatie moet plaatsvinden, er een acceptatieprocedure moet worden gehanteerd,
er een administratieve organisatie, interne controle en monitoring is, er een
monsternamestrategie moet worden gehanteerd voor inname van bulk afvalstoffen.
Al deze zaken zijn ondervangen in het bij de aanvraag gevoegde A&V beleid en de AO/IC.
De uitgaande afvalstoffen worden indien nodig voor afvoer bemonsterd en geanalyseerd, veelal
gecombineerd met de beschreven ingangscontrole van de ontvangende partij.
3.4
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.
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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 vergunninghouder
niet in strijd is met de NMP's.
3.5
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 de 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.
3.6
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.6.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop
gesteld. Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem
conform ISO-9001, ISO-14001 en VCA. Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee
rekening gehouden.
3.7
Groene wetten
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.
3.7.1
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 en/of voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/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.
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3.8
Afvalstoffen en afvalwater
3.8.1 Algemeen
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 activiteiten van Sita Recycling Noord-Oost B.V. zijn primair gericht op de bewerking van
afvalstoffen voor nuttige toepassing in andere processen. Het gebruik van primaire grondstoffen
wordt daarmee beperkt. Bij de bewerking van de aangeboden afvalstoffen komt een beperkte
hoeveelheid afval vrij die door het bedrijf zelf niet verder kan worden bewerkt en gebruikt. De
aard en omvang van deze afvalstromen is in de aanvraag aangegeven.
Gelet op de aard van de activiteiten van het bedrijf, de aard en omvang van de vrijkomende
afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf levert in verband met in- en extern hergebruik en
nuttige toepassing, hebben wij het niet noodzakelijk geacht om in de onderhavige vergunning
voorschriften op te nemen in verband met afvalpreventie.
3.8.2 Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg
voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden
verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening
houden met het geldende afval beheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5
van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk
Afvalbeheerplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid
neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een
Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid
zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader.
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals
die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die is samen te vatten als:
het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen;
door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing)
mogelijk en wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand beperkt;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt
(nuttig toepassen als brandstof).
In de toelichting van deel 2 van het LAP is in de paragraaf "Algemene bepalingen bij
vergunningverlening" aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van
een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen
rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
Daarnaast bevat deel 2 de LAP Sectorplannen waarin het beleid voor 34 specifieke
afvalstromen is uitgewerkt. In de "Toelichting bij de sectorplannen" zijn de algemene bepalingen
bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk
"Afbakening sectorplan" aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is
uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. In
het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien van
preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende
afvalstromen gegeven. In deel 3 van het LAP is aangegeven op welke wijze wij rekening dienen
te houden met de daarin opgenomen capaciteitsplannen.
Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het
algemeen beleid uit deel 1 Beleidskader.
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Minimumstandaard
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De
minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de
betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de
minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere
inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als
door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof
alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard
behoren. Binnen de inrichting vindt hoofdzakelijk op- en overslag van afvalstoffen plaats. De be/verwerking van een aantal afvalstoffen welke dient te voldoen aan de minimumstandaard wordt
elders uitgevoerd bij een erkende verwerker. Binnen de inrichting vindt alleen de be- en
verwerking van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, grof huishoudelijk afval (grove scheiding,
reststroom vestiging Sita Groningen), hout en het ontwateren van RKG slib plaats.
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
Op de in de aanvraag vermelde afvalstromen zijn met betrekking tot het bewerken de volgende
sectorplannen van het LAP van toepassing
Sectorplan 1;
Sectorplan 3;
Sectorplan 4;
Sectorplan 13;
Sectorplan 15;
Sectorplan 18;
Sectorplan 19;
Sectorplan 21.
Sectorplan 1: Huishoudelijk restafval
Huishoudelijk restafval, inclusief grof huishoudelijk restafval is afval dat vrijkomt bij particuliere
huishoudens en dat resteert na het gescheiden houden van stromen als glas, papier, GFTafval, enz.
De minimum standaard voor het verwerken van huishoudelijk restafval (o.a. digestaat) is
verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de
ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort.
Ingeval van calamiteiten wordt er op kleine schaal huishoudelijk afval opgeslagen en
overgeslagen. Het huishoudelijk afval wordt gestort in de bedrijfshal en ter overbrugging van
een aantal dagen weer afgevoerd. Het bedrijf voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
Sectorplan 3: Restafval van handel, diensten en overheden
De samenstelling van restafval van handel, diensten en overheden komt overeen met
huishoudelijk restafval. De ontdoeners van HDO-restafval zijn onder meer de groot- en
detailhandel, kantoren, winkels, reparatiebedrijven, horeca, openbare nutsbedrijven, transportopslag en communicatiebedrijven, groothuishoudens en overige dienstverlening.
De minimumstandaard voor het verwerken van het HDO-restafval is verwijderen door
verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op
gewichtsbasis wordt gestort.
Het bedrijfsafval dat op de inrichting wordt verwerkt voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
Sectorplan 4: Afval van onderhoud van openbare ruimten
Afval van onderhoud van openbare ruimten wordt beschouwd als met huishoudelijk restafval
vergelijkbaar bedrijfsafval. Deze afvalstroom wordt ook wel reinigingsdienstenafval genoemd.
Deze afvalstroom is onderverdeeld in vier categorieën:

pagina 23 van 58

veegafval dat vrijkomt bij het vegen van openbare straten, terreinen, stranden en het
legen van openbare afvalbakken;
martktafval dat vrijkomt bij het opruimen van afval van markten en evenementen;
drijfafval dat vrijkomt bij het reinigen van havens, kanalen, sloten, grachten en vijvers;
slib dat vrijkomt bij het reinigen van riolen, kolken en gemalen (RKG-slib).
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval en RKG-slib is het scheiden in
een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig
wordt toegepast.
De minimumstandaard voor het verwerken van de restfractie (exclusief het inerte deel) van
veegafval en RKG-slib, alsmede voor markt- en drijfafval, is verwijderen door verbranden,
waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid restfractie (op
gewichtsbasis) wordt gestort.
In voorkomend geval wordt beschouwd het op- en overslaan van veegvuil en rioolkolkenslib
alsmede het opslaan, ontwateren en bewerken van slibben. Het bedrijf voldoet hiermee aan de
minimumstandaard.
Sectorplan 13: 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 sorteeren 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.
Verbranding van CC en CCA hout in een AVI of E-centrale is ongewenst in verband met de
daardoor optredende diffuse verspreiding van metalen in de asresten. Indirecte verbranding in
een E-centrale in de vorm van een voorgeschakelde vergasser is wel toegestaan, onder
voorwaarde dat de daarbij vrijkomende reststoffen worden gestort.
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.
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.
Bedrijfsactiviteiten die hiertoe behoren zijn:
-het sorteren en scheiden van grond vermengd met afvalstoffen;
-het sorteren en bewerken van bouw- en sloopafval en soortgelijk bedrijfsafval;
-het breken van puin en asfaltbrokken;
-het sorteren en shredderen van afvalhout;
-het op- en overslaan van asbest.
Het bedrijf voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
Sectorplan 15: Wit- en Bruingoed.
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Onder wit- en bruingoed wordt verstaan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van
huishoudens en vergelijkbare apparatuur inclusief bekabeling van bedrijven, die vallen onder
het Besluit verwijdering wit- en bruingoed.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld wit- en
bruingoed is nuttige toepassing van de samenstellende delen, tot minimaal het percentage dat
is opgenomen in de Leidraad Besluit verwijdwering wit- en bruingoed. Shredderafval dat
vrijkomt bij de verwerking van wit- en bruingoed moet worden verwerkt conform de
minimumstandaard die is opgegeven in sectorplan 25 "Shredderafval". Koudemiddelen uit
(H)CFK-houdende koel- en vriesapparatuur moeten worden be- en verwerkt conform de
minimumstandaard die is opgenomen in sectorplan 31 "Oplosmiddelen en koudemiddelen".
Het bedrijf voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
Sectorplan 18: Papier en karton
Sectorplan 18 is van toepassing op het gescheiden ingezameld papier/karton van huishoudens
en bedrijven.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld papier en karton
is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Voor gescheiden ingezameld of door
na scheiding verkregen dranken kartons is de minimumstandaard nuttige toepassing. Voor
papier en karton dat niet voor materiaalhergebruik geschikt is, is de minimumstandaard
verwijderen door verbranden.
Het bedrijf voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
Sectorplan 19: Kunststofafval
Sectorplan 19 is van toepassing op kunststofafval. Bij Sita Recycling Services Noord-Oost B.V
moet worden gedacht aan kunststofverpakkingen afkomstig uit het bouw- en sloopafval.
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.
Het bedrijf voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
Sectorplan 21: Metaalafvalstoffen
Binnen Sita Recycling Services Noord-Oost B.V kunnen ferro en non-ferro metaalafvalstoffen
worden aangevoerd. Sectorplan 21 is toepassing op ferro en non-ferro 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.
Het bedrijf voldoet hiermee aan de minimumstandaard.
Op de in de aanvraag vermelde afvalstromen zijn met betrekking tot op- en overslag van
afvalstoffen de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
Sectorplan 5: i.v.m. 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12 en 19.09;
Sectorplan 6: i.v.m. 19.01.12, 19.01.14 en 19.01.16;
Sectorplan 7: i.v.m. 10.01.01 t/m 10.01.03, 10.01.05, 10.01.15 en 10.01.17;
Sectorplan 8: i.v.m. 20.01.21 en 20.01.99;
Sectorplan 9: i.v.m. 20.01.08 en 20.02.01;
Sectorplan 10: i.v.m. 18.01.01 t/m 18.01.03, 18.01.08, 18.02.01, 18.02.02 en 18.02.07;
Sectorplan 11: i.v.m. 16.01;
Sectorplan 14: i.v.m. 15.01.01 t/m 15.01.09;
Sectorplan 16: i.v.m. 15.01.11 en 16.01.16;
Sectorplan 17: i.v.m. 18.01.09 en 20.01.32;
Sectorplan 18: i.v.m. 20.01.01;
Sectorplan 20: i.v.m. 04.02.09;
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Sectorplan 22: i.v.m. 17.05.03 en 17.05.04;
Sectorplan 25: i.v.m. 19.10.03, 19.10.04, 19.10.05 en 19.10.06;
Sectorplan 26: i.v.m. 17.04.07, 17.04.10 en 17.04.11;
Sectorplan 28: i.v.m. 02.01.02 en alle categorieën onder 02.02;
Sectorplan 29: i.v.m. 09.01.11, 16.06.04 en 20.01.33;
Sectorplan 30: i.v.m. 16.06.05 en 20.01.33;
Sectorplan 32: i.v.m. 05.07.02, 11.03 en 16.02.15;
Sectorplan 33: i.v.m. 06.01, 06.02, 11.01.14, 19.02.06.
Voor deze sectorplannen moet bij de eindverwerker aan de minimumstandaard worden
voldaan.
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 jaren 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" (DW). In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en
verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels
zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel
uitmakende monstername en analyse). Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en
verwerking per afvalstof naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Er is rekening
gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de
randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport "De Verwerking Verantwoord" zijn
beschreven.
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.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving
opgenomen van de wijze waarop de acceptatie, de opslag en de verwerking van de gevaarlijke
afvalstoffen binnen de inrichting wordt vastgelegd en gecontroleerd. Deze procedures zijn
gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met de gevaarlijke afvalstoffen worden
uitgevoerd en de risico's op een onjuiste verwerking daarvan te verminderen.
Rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie voldoet de beschreven AO/IC aan de
randvoorwaarden zoals die in D W zijn beschreven.
In overeenstemming met het gestelde in het rapport "De verwerking verantwoord" dienen
wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als
bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de
wijziging is vereist.

pagina 26 van 58

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. In deze vergunning is mengen niet
toegestaan.
Regeling Scheiden en Gescheiden houden
In de regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen is vastgelegd dat de
verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen van elkaar en van andere afvalstoffen en van
andere preparaten en stoffen gescheiden worden gehouden en indien nodig worden
gescheiden. Sita Recycling Services Noord-Oost B.V is verplicht conform deze regeling te
werken.
3.8.3
Afvalwater
Relatie Wvo-vergunning
Afvalwater afkomstig van de locatie vanSita RecyclingServices Noord-Oost B.V.wordt deels op
het oppervlaktewater en deels op het gemeentelijk riool geloosd. In bijlage 11 van de aanvraag
is een uitvoerige beschrijving van de situatie gegeven. Voor deze lozingen is gelijktijdig met
onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij het waterschap Hunze en
Aa's.
3.9
Lucht
3.9.1
Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(fijn) stof;
geur.
Voor een aantal processen of branches zijn in de NeR bijzondere regelingen opgenomen. Voor
stofemissie is de bijzondere regeling 3.8 van de NeR van toepassing.
3.9.2
Emissie van stof
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing.
Deze richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004
uitgebreid op het gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de
IPPC-richtlijn. Bestaande installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn, moesten uiterlijk in
oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige bestaande installaties uiterlijk in
oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende veranderingen aan bestaande installaties
gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van vergunningverlening.
In de NeR is een klassenindeling opgenomen voor stuifgevoelige stoffen, variërend van sterk
stuif gevoelig, niet bevochtigbaar (klasse S1) tot nauwelijks of niet stuifgevoelige (klasse S5).
Binnen de inrichting kunnen stoffen en/of materialen worden aangevoerd en bewerkt welke
vallen in de klasse S4 en S5 van de NeR. Het be- en verwerken van stuifgevoelige stoffen vindt
in de bedrijfshalplaats, hiervan is geen stofemissie te verwachten, zodat het treffen van extra
voorzieningen niet noodzakelijk is.
3.9.3
Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d.
30 juni 1995, zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen
en indien hinder zich voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
In bijlage 8 van de aanvraag om vergunning is aangegeven dat de aangevraagde activiteiten
onder normale bedrijfsomstandigheden geen geurhinder zullen veroorzaken. Daarom is in
voorschrift 3.1.1 opgenomen, dat onder representatieve (bedrijfs)omstandigheden geen geur
waarneembaar mag zijn bij woningen van derden.
Indien door calamiteiten of bijzondere (weers)omstandigheden een zodanige geuremissie
optreedt dat de geur van Sita waarneembaar is bij woningen van derden, dienen binnen 24 uur
maatregelen te zijn getroffen om de geuremissie zodanig te reduceren dat deze niet meer
waarneembaar is bij woningen van derden. Dit is vastgelegd in voorschrift 3.1.2.
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In voorschrift 3.1.3 staat dat van de inrichting afkomstige geur maximaal 12 dagen per jaar
waarneembaar mag zijn ter plaatse van woningen van derden. Rekening houdend met
verschillende windrichtingen - waardoor de geur niet elke keer bij dezelfde woning
waarneembaar zal zijn - is hiermee minder dan 1 ge/m3 als 98 percentiel van de tijd vergund ter
plaatse van geurgevoelig objecten (i.e woningen van derden).
3.9.4
Besluit luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen) en de EGluchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor fijn stof, stikstofdioxide,
stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Deze zijn vastgelegd in bijlage 2
van de Wet milieubeheer. De bijdrage van SITA aan de concentratie van deze stoffen in de
buitenlucht - als gevolg van de aangevraagde activiteiten - zal zo gering zijn dat de
grenswaarden in bijlage 2 van de Wet milieubeheer niet zullen worden overschreden (zie:
bijlage 8 van de aanvraag(CAR II berekening)).
3.10
Geluid
3.10.1 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 SITA Recycling Services Wildervank,
Veendam, kenmerk R060580acAO.tc2, 21 december 2007.
In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende, akoestisch relevante activiteiten
plaats:
kraan-, heftruck- en transportbewegingen op het buitenterrein;
containerhandling op het buitenterrein;
kraan-, shovel- en transportbewegingen in de sorteerhal;
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in de werkplaats;
wassen van vrachtwagens;
testen van een dieselpomp.
In afwijking van de representatieve bedrijfssituatie kan in de dagperiode gedurende 8 uur een
balenpers in bedrijf zijn. Hierbij wordt voor de toevoer de kraan uit de sorteerhal gebruikt.
3.10.2 Geluidsbelasting
De inrichting ligt op het industrieterrein 02. Rond het terrein is een zone vastgesteld. De
geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet
overschrijden. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau LAr.LT. De grens van de zone ligt in westelijke richting op circa 45 meter
afstand van Sita Recycling Services. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de
zonegrens ten hoogste 40 dB(A) (etmaalwaarde). Hier is ten hoogste 50 dB(A) ten gevolge van
alle bedrijven toegestaan. De woningen in de zone die het dichtst bij Sita Recycling Services
liggen, zijn gesitueerd aan de Nijverheidskade op circa 40 meter afstand. De geluidsbelasting
van de inrichting bedraagt hier 43 dB(A) (etmaalwaarde). Hier is ten hoogste 55 dB(A) ten
gevolge van alle bedrijven toegestaan.
De geluidemissie van de aanwezige geluidsbronnen is gebaseerd op de huidige stand der
techniek. De kraan en shovel in de overslaghal zijn nieuwe machines van een stil type. Verder
worden er in de avond- en nachtperiode geen lawaaiige werkzaamheden verricht op het deel
van het terrein dat het dichtst bij woningen ligt. Tevens zal de wal aan de westzijde van het
terrein met een topscherm van 1,5 meter worden opgehoogd tot 5 meter.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling door de zonebeheerder op 27-02-2008 van de
gezamenlijke geluidsbelasting op het industrieterrein blijkt dat met bovengenoemde
maatregelen de grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone in acht
worden genomen.
Daarmee wordt Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. tevens geacht te hebben voldaan aan
BBT-uitgangspunten. Overigens heeft de inrichting diverse geluidsbeperkende maatregelen
getroffen. Afzonderlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een
onnodige geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt
derhalve voorkomen.
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Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze
punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte met inachtname van bovengenoemde
maatregelen.
3.10.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Sita Recycling Services bedragen bij de
woningen in de zone ten hoogste 59, 53 en 53 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en
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 als streefwaarden de voor de woning geldende grenswaarde voor
de geluidsbelasting plus 10 dB.
Aan de streefwaarden wordt voldaan.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd waarbij is aangesloten bij
de voor de woningen geldende streefwaarde.
3.10.4 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, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om
geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken. Van en naar het
bedrijf vinden 270, 10 en 70 vrachtautobewegingen plaats in respectievelijk de dag , avond en
nachtperiode.
Een groot deel van het vrachtverkeer gaat vanaf het gezoneerde industrieterrein naar de N33
en passeert geen woningen. Het overige verkeer is opgenomen in het heersend verkeersbeeld,
alvorens woningen worden gepasseerd.
3.10.5 Afwijkende situatie
Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt
aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. Geluidsbelastingen veroorzaakt in
deze situaties worden niet aan de grenswaarden van de geluidszone getoetst.
Naast de beschreven representatieve bedrijfssituatie kan in de dagperiode naast de overslaghal
een balenpers in bedrijf zijn. Deze situatie beschouwen wij als een afwijkende bedrijfssituatie.
De geluidsbelasting bij de woningen in de zone bedraagt dan ten hoogste 42 dB(A). Er treden in
deze situatie geen andere piekniveaus op dan in de representatieve bedrijfssituatie.
Het optredend geluidniveau bij woningen is in de afwijkende situatie gelijk aan, of lager dan de
representatieve situatie.
Dit wordt bereikt door de afscherming van de balenpers in zuidelijke richting met een scherm of
kleine container van minimaal 6 meter breed en 2,4 meter hoog. Bij het balenpersen wordt de
kraan ingezet die anders in de overslaghal in bedrijf is. Hierdoor is de geluidemissie van de hal
1,5 dB(A) minder dan gebruikelijk.
Wij achten deze geluidsbelasting met in achtneming van deze maatregelen aanvaardbaar en
achten het niet nodig hiervoor aanvullende voorschriften op te nemen.
3.10.6 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.
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Toelichting geluidvoorschriften
Vanwege de invloed van geluidsbronnen van naburige inrichtingen kan de geluidsbelasting die
de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de zonegrens worden gemeten. Deze kan
wel worden berekend.
Gezien de omgeving van de inrichting en de nauwkeurigheid van het gehanteerde rekenmodel
zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van Sita Recycling Services alleen zorgvuldig te bepalen
aan de hand van de geluidvermogens en bedrijfsduur van de geluidbronnen. Daarom achten wij
het niet zinvol om een voorschrift op te nemen met geluidgrenswaarden ter plaatse van evt.
controlepunten rond de inrichting. Bij een controle op het voldoen aan de geluidgrenswaarden
kan volstaan worden met een beoordeling van de geluidvermogens en bedrijfsduur van de
geluidbronnen volgens tabel 2.1 op pagina 7 van het genoemde akoestisch onderzoek
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar.
Daarom is een aanvullend voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van nietvergunningplichtige veranderingen van de inrichting is bepaald dat van de in het akoestisch
onderzoek volgens tabel 2.1 op pagina 7 beschreven representatieve bedrijfssituatie kan
worden afgeweken, mits ons vooraf met een geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de
gestelde grenswaarden bij de woningen en op de zonegrens voldaan blijft worden. In dat
rapport dient te worden aangegeven wat de nieuwe representatieve bedrijfssituatie zal zijn.
Deze bedrijfssituatie geldt vanaf het moment dat wij met het geluidsrapport hebben ingestemd.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig
dan wel vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal
door ons worden betrokken bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al
dan niet kan worden geaccepteerd.
3.11
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is
trillingshinder niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.12
Bodem
3.12.1 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.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.
Bodembescherming t.b.v. calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele
calamiteitenopvang echter wel.
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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3.12.2 Bodembescherming
In de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats en worden potentieel
bodem bedreigende stoffen toegepast en opgeslagen. In het overzicht "NRB risico
inventarisatie" in bijlage 12 van de aanvraag is een overzicht per bedrijfsonderdeel gegeven van
de bodembedreigende activiteiten, de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en de
huidige bodemrisicocategorie met eindemissiescore.
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 aangebrachte/aan te brengen voorzieningen in
combinatie met faciliteiten en personeel een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico)
oplevert als bedoeld in de NRB. In de vergunning is als voorschrift opgenomen dat de
aangebrachte voorzieningen periodiek worden gecontroleerd en herkeurd.
3.12.3 Onderzoeken
Nulsituatie-onderzoek
Vanwege de splitsing van de bedrijven in Sita EcoServices Nederland B.V. en Sita Recycling
Services Noord-Oost B.V. in twee afzonderlijke inrichtingen zal er opnieuw een nulsituatieonderzoek van te bodem worden uitgevoerd. Dit onderzoek zal de kwaliteit van de bodem vast
leggen. Dit betreft de kwaliteit van de grond en het grondwater.
Herhalingsonderzoek
Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten kan in de loop van de tijd alsnog bodemverontreiniging
ontstaan. Wij hebben daarom in de vergunning een voorschrift opgenomen dat wij bij een
redelijk vermoeden van het ontstaan van verontreiniging kunnen vragen om een herhaling van
het bodemonderzoek.
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.
3.13
Veiligheid
Pre ventie middelen/voorzieningen
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V beschikt voor de inrichting over een bedrijfsnoodplan
welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van
brand en calamiteiten.
Op grond van artikel 9 lid 2 van de Gemeentelijk bouwverordening moet Sita Recycling Services
Noord-Oost B.V altijd over een actueel bedrijfsnoodplan beschikken. De gemeentelijke
brandweer dient op hoogte te zijn van de actuele risico's en de te treffen maatregelen bij
incidenten. De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift van het bedrijfsnoodplan te
krijgen. Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het beschikbaar hebben en
het onderhoud van brandblusmiddelen en/of brandbestrijdings- en/of brandveiligheidssystemen.
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Opslag van dieselolie ondergrondse tanks
Voor de opslag van dieselolie is de PGS 28 van toepassing, voor zover die gaat over de
ondergrondse opslag in enkelwandige tanks. In deze vergunning hebben wij een voorschrift
opgenomen waarin is vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de PGS 28. In dat
voorschrift is ook specifiek aangegeven welke hoofdstukken van de PGS van toepassing zijn.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Voor de opslag van olie, vetten, koelvloeistof, oplosmiddelen c.a. is de PGS 15 van toepassing.
In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag
aan deze richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen ten behoeve van snijbranden en
laswerkzaamheden. Het gaat dan om de soorten acetyleen, kooldioxide en zuurstof. De opslag
van de gasflessen valt onder de PGS 15. In de vergunning zijn voorschriften conform de richtlijn
PGS 15 opgenomen om deze opslag op een veilige manier te laten plaatsvinden.
3.14
Energie
3.14.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het
gebruik van energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in
het energiebeleid vormen de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en
het convenant Benchmarking. Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de
mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
In de 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).
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V. 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 125.000 kWh elektriciteit en 40.000 m3 gas per jaar
verbruikt.
Wij verbinden aan deze vergunning registratie- en rapportagevoorschriften, waarmee inzicht
wordt verkregen in het feitelijke energiegebruik van Sita Recycling Services Noord-Oost B.V.De
jaarlijks te rapporteren gegevens sluiten aan bij hetgeen wordt begrepen onder 'beperkt
energiebesparingsonderzoek' volgens de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning'.
3.15
Grondstoffen- en waterverbruik
3.15.1 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de
toepassing van milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De activiteiten van de inrichtingen zijn er op gericht.om afvalstoffen zodanig te bewerken dat
deze wederom in productieprocessen kunnen worden ingezet. Het beperken van het
grondstoffenverbruik ligt buiten het handelingsperspectief van Sita Recycling Services NoordOost B.V en is derhalve in dit kader niet relevant.
3.15.2 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 het aspect water voor de milieuvergunning relevant is
indien het verbruik in de inrichting 5.000 m3 of meer leidingwater bedraagt. Binnen Sita
Recycling Services B.V wordt ca. 2.000 m3 leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor het wassen van motorvoertuigen.
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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.
3.16
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige
gevolgen voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken.
Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel
bezoekers komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden. 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 laar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp
verkeer en vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige
inrichting niet nodig is om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning
op te nemen.
3.17
Installaties
3.17.1 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn
gesteld in de NEN-norm 1010.
3.18
Financiële zekerheid
Op grond van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer heeft het bevoegd gezag de
bevoegdheid om financiële zekerheid op te nemen in de milieuvergunning.
Wij hebben op 13 juni 2006 beleidslijnen vastgesteld waarin is aangegeven in welke situatie wij
financiële zekerheid vragen. 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.
Financiële zekerheid kan worden verlangd van bedrijven die vallen onder categorie 28 van het
Ivb en van bedrijven met een opslag van meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen.
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 € 74.000,- bedragen. Nu de kosten voor het beheer minder dan €
100.000 bedragen, komen wij tot de conclusie dat voor de onderhavige activiteiten geen
financiële zekerheid hoeft te worden gesteld.
Op basis van voornoemde constateringen komen wij tot de conclusie dat het stellen van
financiële zekerheid niet zal worden gevraagd.
3.19
Overige aspecten
3.19.1 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.
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3.19.2 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.
3.20
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.
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 opmerkingen of 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.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Sita
Recycling Services Noord-Oost B.V 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 jaren.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning.
•
•

bijlage 6: Activiteiten inclusief tonnages;
bijlage 9: Akoestisch onderzoek tabel 2.1;

• bijlage 12: Bodemaspecten;
• bijlage 13: Veiligheid;
• bijlage 14 Eural lijst in te nemen afvalstoffen.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften,
zijn de voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder
voor de inrichting verleende vergunningen.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij, dat de voorschriften 15.3.3
en 15.3.4. nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment
dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
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5.5

Ondertekening en verzending
Groningen, 22 juli 2008.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
, voorzitter

secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Sita Recycling Services Noord-Oost B.V ;
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze & Aa' s
Indiener van zienswijze, die anoniem wenst te blijven
de heer J. Huygen, Nijverheidskade 55, 9648 JJ Wildervank;
de heer A. Schmaal, Nijverheidskade 45, 9648 JH Wildervank;
de heer E. Woortman, Nijverheidskade 63, 9648 JJ Wildervank;
de heer J. Boekholt, Nijverheidskade 53, 9648 J J Wildervank;
de heer G. Marring, Nijverheidskade 26-C, 9648 JH Wildervank;
mevrouw H.J. Oosterheert-Wiersema, Nijverheidskade 47, 9648 JH Wildervank.
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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 is van maandag tot en met zaterdag in werking van 07.00 uur tot en met 19.00 uur.
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
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat
geen directe hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
1.1.6
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden, langer dan 3 maanden, bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen
c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving
worden afgevoerd.
1.1.7
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze
buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan
in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de
normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de
uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
1.1.8
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van
de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
1.2
Registratie en onderzoeken
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:
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c
d
e
f
g
h
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j
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l
m
n

De schriftelijke instructies voor het personeel;
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,
metingen, registraties en onderzoeken (zoals bijvoorbeeld keuringen van
brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, keuringen
van tanks etc);
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding
van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
Registratie van het energie- en waterverbruik;
Vervallen;
Het bedrijfsnoodplan;
Vervallen;
Vervallen;
Vervallen;
Vervallen;
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen
acties;
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en
meldingen;
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.
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en
registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
1.2.3
Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan alle in de inrichting werkzame verantwoordelijke
en leidinggevende personen een schriftelijke instructie te verstrekken met het doel gedragingen
van alle personeelsleden uit te sluiten die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting
niet overeenkomstig de vergunning in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een
daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond.
1.2.4
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het
bewaren van de energienota's.

1.3
Terrein en wegen
1.3.1
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze
plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
alle gebouwen en de installaties met hun functies; alle opslagen van stoffen die nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale
hoeveelheid;
de delen van het terrein die niet voor publiek toegankelijk zijn en de wijze waarop dit deel
van het terrein is afgeschermd;
dat gedeelte van het terrein dat bestemd is voor het stallen van containers en/of
vrachtwagens gevuld met afvalstoffen.
1.3.2
De op de actuele plattegrond aangegeven terreingedeelten mogen uitsluitend worden gebruikt
overeenkomstig de daarbij aangegeven bestemming.
1.3.3
Wijziging van de plattegrond die geen overtredingen van vergunningvoorschriften inhouden en
die geen grotere en/of andere milieugevolgen met zich mee brengen dan die met deze
vergunning zijn vergund, moet een week voor effectuering ter kennisname aan ons worden
overlegd.
1.3.4
Het terrein voor de opslag van afvalstoffen moet zodanig zijn ingericht dat:
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inspecties en controles goed uitvoerbaar zijn;
alle handelingen betreffende opslag en transport goed uitvoerbaar zijn;
een goed overzicht over de opslag wordt verkregen.

1.3.5
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten
overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
1.3.6
Het terrein de wegen en de gebouwen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de
plaats van de brand of het ongeval te bereiken moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor
voertuigen met brandblus- en/of reddingsmateriaal.
1.3.7
De opslaghoogte van afvalstoffen op het buitenterrein mag ten opzichte van de bovenkant van
de weegbrug maximaal 6,00 meter bedragen.

1.3.8
Buiten de openingstijden en indien geen van de bij de inrichting behorende personen aanwezig
zijn, mag het terrein niet vrij toegankelijk zijn. Er moet hiertoe een deugdelijke afscheiding
aanwezig zijn en buiten de openingstijden van de inrichting moet de inrichting met een slot zijn
afgesloten .

1.3.9
Bij de ingang moeten borden zijn geplaatst waarop duidelijk is vermeld:
verboden voor onbevoegden;
naam, adres en telefoonnummer van de inrichting;
openingsdagen en openingstijden;

2

GELUID

2.1
Activiteiten gedurende de representatieve bedrijfssituatie
De bedrijfsactiviteiten tijdens de representatieve bedrijfsituatie, waarop de berekende
geluidsbelasting betrekking op heeft, mogen niet afwijken van de activiteiten genoemd op
pagina 7 - tabel 2.1 van het door LBP opgestelde akoestisch onderzoek van 21 december 2007
met kenmerk R060580abAO.tc2, welke als bijlage bij de aanvraag om vergunning is
toegevoegd.
2.2
•
•
2.3

Maatregelen
Aan de westzijde van het terrein dient de aarden wal te zijn opgehoogd met een
topscherm van 1,5 meter tot een totale hoogte van tenminste 5 meter.
De balenpers dient in zuidelijke richting te worden afgeschermd met een scherm of
kleine container van minimaal 6 meter breed en 2,4 meter hoog
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

2.3.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT) in dB(A), veroorzaakt door de
inrichting, mag op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet
overschrijden:

Dag

Avond

Nacht

07.00-1 9.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

Identificatie

Omschrijving

MTG 20

woning Nijverheidskade 62

43

28

28

MTG 21

woning Nijverheidskade 53

42

23

24

MTG 23

woning Nijverheidskade 41

39

21

22

MTG 22

woning Nijverheidskade 49

39

21

21

MTG 19

woning C.W.Lubbersstraat 37

33

22

22

Z 33

zonepunt (zuid)

41

28

29

Z 34

zonepunt (zuid)

40

23

24
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229

zonepunt (zuid)

38

25

25

Z31

zonepunt (zuid)

37

25

25

Z32

zonepunt (zuid)

37

25

24

2.3.2
Bij een verandering van de inrichting kan van de representatieve bedrijfssituatie zoals deze is
opgenomen op pagina 7 - tabel 2.1 van het door LBP opgestelde akoestisch onderzoek van 21
december 2007 met kenmerk R060580abAO.tc2 worden afgeweken, mits de vergunninghouder
vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarden van voorschrift 2.3.1 niet worden
overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met een
beschrijving van de veranderde representatieve bedrijfssituatie en de resultaten van metingen
en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde
beoordelingspunten.

2.4
Maximale geluidsniveau
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door Sita Recycling Services, mag bij woningen
in de zone niet meer bedragen dan 59 dB(A) in de dagperiode en 53 dB(A) in de avond- en
nachtperiode.
2.5
Beoordelingshoogte en meet- en rekenmethode
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de
omgeving rond de inrichting van dit moment en zoals in de akoestische modelvorming voor
deze vergunning is gehanteerd. De hoogte van de beoordelingspunten bedraagt 5 meter boven
het maaiveld. De punten staan aangegeven op de geluidbijlage bij deze beschikking.

3

GEUR

3.1.1
De door de aangevraagde activiteiten veroorzaakte geuremissie mag bij representatieve
(bedrijfs)omstandigheden niet waarneembaar zijn ter plaatse van woningen van derden.
3.1.2
Indien door bijzondere omstandigheden of calamiteiten geur waarneembaar is ter plaatse van
woningen van derden, moet binnen 24 uur zodanige maatregelen zijn getroffen dat geen geur
waarneembaar is bij woningen van derden.
3.1.3
Bijzondere omstandigheden als bedoeld in voorschrift 3.1.2 mogen zich niet vaker dan 12 keer
per jaar voordoen.

4

AFVAL ALGEMEEN

4.1
Algemeen
4.1.1
De totale maximale jaarcapaciteit van de inrichting met betrekking tot alle vergunde afvalstoffen
bedraagt 85.000 ton.
De maximale opslagcapaciteit van de inrichting met betrekking tot alle vergunde afvalstoffen
bedraagt 1.000 ton. Voor nadere specificatie zie bijlage 6, tabel 1 van de aanvraag.
4.1.2
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen
afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het
openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden
getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
4.1.3
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
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niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan
wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan
vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof
duidelijk tot uiting komen.

4.1.4
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
4.1.5
Op de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin ongewenste (afval)
stoffen die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen
worden opgeslagen. Volle containers, die deze ongewenste (afval)stoffen bevatten, moeten
binnen één week worden afgevoerd.
4.1.6
Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en worden
opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor
bestemde doelmatige emballage.
4.1.7
De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn tenzij
hiervoor met ons een andere locatie is overeengekomen.
4.1.8
De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden.
Deze gegevens en alle daarbij behorende overige informatie, zoals analyserapporten en
eventuele bodemrapporten, historische onderzoeken of locaties van herkomst moeten
gedurende ten minste vijfjaren worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op
aanvraag ter inzage worden gegeven.
4.1.9
Indien de opslag, de bewerking en/of de afvoer van de afvalstoffen door bepaalde oorzaken
stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk aan ons te kennen te geven.
Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:
a
de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
b
de tijdsduur van de stagnatie;
c
maatregelen die de vergunninghouder neemt om de stagnatie op te lossen of in de
toekomst te voorkomen.
4.1.10
Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de
geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.
Afvalstoffen die worden aangeboden op het afvalbrengstation hoeven niet bij binnenkomst te
worden gewogen. De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de
daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt.
4.1.11
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan
mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaren bedragen indien de
vergunninghouder ten genoegen van ons aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt
door nuttige toepassing van afvalstoffen.
4.2

Acceptatie.

4.2.1
Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd, met uitzondering
van 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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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
acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.
4.2.2
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de hiervoor genoemde A&Vbeleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de
ingevolge voorschrift 4.2.4 toegezonden wijzigingen.

4.2.3
Het in vorig voorschrift bedoelde A&V-beleid en de AO/IC (en in overeenstemming met
voorschrift 4.2.4 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf
voor ons ter inzage zijn.

4.2.4
Alvorens wijzigingen van de A&V -beleid en de AO/IC, worden toegepast dienen minimaal een
week voordat ze worden doorgevoerd schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. In het
voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
a
de reden tot wijziging;
b
de aard van de wijziging;
c
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
d
de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
4.3

Opslag vloeistoffen in emballage

4.3.1
Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in doelmatige
emballage.

4.3.2
De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand
zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.
4.3.3
Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een
vloeistofdichte lekbak. De lekbak moet tegen inregenen zijn beschermd.
4.3.4
Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling
van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de
verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.
4.3.5
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele
inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige
gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid
vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
4.3.6
Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de
lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet
de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.
4.3.7
Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de
opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte
absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.
4.3.8
Vloeibare afvalstoffen in bovengrondse of ondergrondse tanks moeten in de inrichting worden
bewaard in overeenstemming met de voorschriften voor de opslag van vloeistoffen in
bovengrondse respectievelijk ondergrondse tanks.
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5

ACCEPTATIE, OPSLAG EN VERWERKING BOUW- EN
SLOOPAFVAL

5.1
Acceptatie algemeen
5.1.1
In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning,
de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, (codering volgens EURAL, bijlage 14 van de
aanvraag) om te sorteren/scheiden:
- ongesorteerd bouw- en sloopafval (BSA);
- bedrijfsafval (BA) dat qua aard en samenstelling overeenkomt met bouw- en sloopafval;
- grof huishoudelijke afval;
- hout.
5.1.2
Verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd. Indien deze afvalstoffen
niettemin onverhoopt worden aangetroffen, mogen ze tijdelijk in de inrichting, gescheiden van
alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in afwachting van afvoer
naar een erkende verwerker.
5.1.3
Het in de vracht onverhoopt aangetroffen huishoudelijk afval dient onmiddellijk uit de vracht te
worden verwijderd en in een doelmatige verpakking te worden opgeslagen.
5.1.4
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.
5.1.5
De vergunninghouder dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan
de inrichting mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze
vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch
ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghouder in overleg met de aanbieder van
de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
5.2
Afzet en kwaliteit
5.2.1
Vergunninghouder is verplicht het ten behoeve van het sorteerproces geaccepteerde afval te
scheiden, respectievelijk gescheiden te houden om te kunnen voldoen aan de
minimumstandaarden uit het LAP.
5.2.2
Indien voor (één of meer van) de in 5.2.1 genoemde fracties geen of onvoldoende,
milieuhygiënisch verantwoorde, afzetmogelijkheden zijn, kan vergunninghouder het bevoegd
gezag schriftelijk verzoeken in afwijking van 5.2.1 die bepaalde fractie(s) niet te produceren.
5.2.3
Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruikmogelijkheden, gescheiden
worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd.
5.2.4
Het geaccepteerde afval dat voor sorteren in de sorteerinstallatie in aanmerking komt, moet
gescheiden worden gehouden van partijen die voor een andere wijze van verdere verwijdering
(zoals bijv. grof voorsorteren of breken) in aanmerking komen.
5.2.5
Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden
gehouden.
5.2.6
De delen van de inrichting, welke zijn bestemd voor de opslag van deelstromen moeten van
elkaar gescheiden zijn door bijvoorbeeld keen/vanden.
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5.2.7
Voordat een partij sorteerzeefzand wordt afgevoerd ten behoeve van nuttige toepassing als
bouwstof moet de partij worden getoetst aan de Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het
Besluit Bodemkwaliteit. Indien uit de toetsing blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen van de
Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit, dan moet de partij
gescheiden worden afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerkingsinrichting.
5.2.8
De datum en tijdstip van de bemonstering alsmede de verkregen analyseresultaten van elke
partij sorteerzeefzand, die als bouwstof wordt afgevoerd, moeten worden geregistreerd. De
geregistreerde gegevens moeten ten minste 3 jaren worden bewaard en aan de daartoe
bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

5.2.9
Het in het vorige voorschrift gestelde is niet van toepassing, indien de afgescheiden
steenachtige fractie verder wordt bewerkt in een brekerinstallatie die voorzien is van een
voorzeefinstallatie, en die tevens is voorzien van installatieonderdelen om de houtfractie,
kunststoffen en (non-)ferrometalen tijdens het breekproces af te scheiden, zodanig dat na het
breekproces aan de gebroken steenachtige fractie dezelfde samenstellingseis als in het
voorschrift 5.2.7 kan worden gesteld.

5.2.10
De afgescheiden fractie kunststoffen dient vrij te zijn van chemische verontreinigingen en
andere materialen. De afgescheiden kunststoffractie dient te worden afgezet ten behoeve van
hergebruik dan wel nuttige toepassing.
5.3

Bedrijfsvoering/bewerking

5.3.1
Het sorteren van de geaccepteerde afvalstoffen moet in een sorteerhal plaatsvinden.

6

VEEGVUIL EN RIOOLKOLKENSLIB

6.1

Acceptatie, opslag en verwerking veegvuil en rioolkolkenslib

6.1.1
Een ontwateringscontainer moet 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.

6.1.2
Alle aangevoerde partijen veegvuil en rioolkolkenslib dienen gescheiden van elkaar te worden
opgeslagen ten behoeve van kwalificatie.

6.1.3
Alle partijen grond, met uitzondering van separate partijen (kleine) van het afvalbrengstation, en
slib dienen te worden bemonsterd en geanalyseerd conform de protocollen die deel uit maken
van het Besluit Bodemkwaliteit.

6.1.4
Indien de herkomst van de aangeboden partij hiertoe aanleiding geeft dient - al dan niet op
aangeven van de aanbieder - de partij grond aanvullend te worden geanalyseerd op die
parameters, waarvan op basis van vóórinformatie te verwachten is dat deze in de partij
aanwezig zijn. Indien tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden geconstateerd
zal de partij ook hierop aanvullend onderzocht moeten worden.

6.1.5
De vergunninghouder dient de analyseresultaten te toetsen aan de criteria die gesteld zijn in het
Besluit Bodemkwaliteit.

6.1.6
Na kwalificatie mogen de gekwalificeerde veegvuil en rioolkolkenslib die in dezelfde categorie
vallen, worden samengevoegd.
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7

AFVALBRENGSTATION

7.1
Acceptatie algemeen
7.1.1
In de inrichting dient voor bezoekers op duidelijke wijze te zijn aangegeven op welke plaatsen
en tijden de afvalstoffen kunnen worden afgegeven.
7.1.2
Indien blijkt dat een partij onverhoopt afvalstoffen bevat, waarvan de acceptatie aan
vergunninghouder niet is vergund dienen maatregelen genomen te worden om herhaling te
voorkomen. De betreffende afvalstoffen dienen op een milieuhygiënisch verantwoorde manier
te worden afgevoerd.

7.1.3
Groenafval mag niet langer dan twee weken in de inrichting worden opgeslagen, tenzij het
alleen houtachtige materialen (grof snoeiafval) betreft.

7.1.4
Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof
verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een
daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten
voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest
(Stb. 2005, nr. 6).

7.1.5
Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat
beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

8

PROEFNEMINGEN

8.1
Proefneming vergunde en/of andere (gevaarlijke) afvalstoffen
8.1.1
Vergunninghouder mag, bij wijze van proefneming, een andere, meer innovatieve techniek
toepassen dan beschreven in onderhavige vergunning, mits hiervoor voorafgaand aan de
proefneming, schriftelijke toestemming is verkregen.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftelijk aan ons te worden verstrekt:
a
een technische beschrijving en/of specificatie van de innovatieve techniek met
vermelding van de capaciteit;
b
het doel en de functie van de innovatieve techniek;
c
een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico's als
gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
d
een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proef;
e
de aard, hoeveelheid en fysisch/chemische specificaties van de te behandelen
(gevaarlijke) afvalstoffen tijdens de proefneming;
f
de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, energieverbruik en restfractie;
g
de verwachte bestemming van de restfractie, met vermelding van de verwachte
fysisch/chemisch/toxicologische specificaties en eventuele hergebruikmogelijkheden;
h
een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria en/of
acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
i
de wijze waarop bij de uitvoering van de test door middel van metingen en registraties de
procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
j
schriftelijke stukken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de
proefneming op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is goedgekeurd;
k
de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd.
Indien bij het beproeven van de innovatieve techniek tevens bij wijze van proef, andere (niet
vergunde) afvalstromen worden behandeld, moeten bij de te verstrekken gegevens tevens de
gegevens met betrekking tot het volgend voorschrift worden verstrekt.

pagina 46 van 58

8.1.2
De vergunninghouder mag, bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen in de in onderhavige
vergunning opgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor vergunninghoudster
geldende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftelijk aan ons te worden verstrekt:
a
productnaam, samenstelling en fysisch/chemisch/toxicologische specificaties van de
afvalstof (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);
b
de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid
afvalstof;
c
de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigerende
acceptatiecriteria voor de betreffende verwijderingsmethode;
d
de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en/of verwerkt en/of definitief
verwijderd;
e
de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en registraties
de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
f
de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
g
de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de
fysische/chemische/toxicologische specificaties en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
h
een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proefneming;
i
de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die jaarlijks in Nederland vrijkomt;
j
de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die in de installatie kan worden behandeld;
k
een beschrijving van de huidige verwijderingswijze en bestemming van de te beproeven
afvalstof;
l
de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd;
m
de te treffen milieuvoorzieningen en voorzorgsmaatregelen;
n
de opslagcapaciteit voor geïmmobiliseerde bouwstoffen in verband met de uit te voeren
(uitloog)onderzoeken.

8.1.3
Wij kunnen naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in de voorschriften 8.1.1
en 8.1.2 toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze
nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te
verwerken en te verwijderen hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen wij nadere eisen
stellen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.

8.1.4
Vergunninghouder mag niet eerder aanvangen met een proefneming als bedoeld in deze
paragraaf dan nadat de schriftelijke toestemming van ons is ontvangen.

8.1.5
De resultaten van het onderzoek moeten binnen twee maanden na beëindiging van de
proefneming aan ons worden overgelegd. Indien de proefneming voor vergunninghouder
aanleiding geeft tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dient vergunninghouder tevens te
rapporteren over de te nemen acties.

9

WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN

9.1

Werkplaats motorvoertuigen

9.1.1
Het is verboden in de inrichting:
a
buiten het bebouwde deel herstelwerkzaamheden uit te voeren;
b
uitdeukwerkzaamheden te verrichten;
c
motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren met
behulp van een verfspuit;
d
afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders te bewaren dan in
gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.

9.1.2
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Het schoonmaken van onderdelen of spuitapparatuur met behulp van organische
oplosmiddelen, moet plaatsvinden in een afsluitbare bak of in een afsluitbaar vat, dan wel in
een speciaal reinigingssysteem, waarbij de vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat
wordt bewaard. Een deksel van een dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend voor het
vullen of leeghalen van de reinigingsvloeistof of voor het in- en uithalen van de te reinigen
materialen.

9.1.3
In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd moeten, ter voorkoming van
brand- of explosiegevaar en risico' s voor de omgeving, emissies vanuit deze ruimte doelmatig
worden verspreid, zodat vorenvermelde risico' s zijn uitgesloten.
9.1.4
Vervallen.

9.1.5
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.
Indien een uitlaatgas-afzuigventilator wordt toegepast moet de slang op de zuigzijde van deze
ventilator zijn aangesloten. Deze afzuigventilator moet de uitlaatgassen door een uitsluitend
voor dit doel bestemde leiding van doelmatig en onbrandbaar materiaal afvoeren tot ten minste
1 m boven de hoogste daklijn van het pand.

9.1.6
De vloer van een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd (en de aansluiting op
de afvoerput of straatkolk) moet vloeistofkerend zijn en van onbrandbaar materiaal zijn
vervaardigd.

9.1.7
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.

10

REINIGEN VAN VOERTUIGEN EN WERKTUIGEN
10.1.1

Het reinigen met stoom of met water van voertuigen moet plaatsvinden op een speciaal
daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op
een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de wasplaats kan
verspreiden.
10.1.2
Een wasplaats moet zijn gelegen op een afstand van ten minste 25 meter afstand van een
woning van derden of van een gevoelig object.

10.1.3
De vloer van een wasplaats of een wasruimte moet vloeistofdicht zijn (eind-emissiescore 1,
zoals gesteld in de NRB). De bedrijfsriolering moet voldoen aan de criteria van de eindemissiescore 2, zoals gesteld in de NRB.

10.1.4
Van de vloeistofdichte vloer, en de daarop aangesloten bedrijfsriolering, moet binnen zes
maanden na het in werking treden van dit voorschrift de vloeistofdichtheid worden beoordeeld
en goedgekeurd op grond van CUR/PBV Aanbeveling 44.

10.1.5
Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer en de daarop aangesloten
bedrijfsriolering moet vergunninghoudster in het bezit te zijn van een geldige PBV-Verklaring
Vloeistofdichte Voorziening.

10.1.6
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De PBV-Verklaring moet binnen 2 weken na het bekend zijn worden overgelegd aan het
bevoegd gezag. Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer en/of de bijbehorende
bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt moet de vloer en/of de
bedrijfsriolering binnen zes maanden vloeistofdicht worden gemaakt.
10.1.7
Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van een
wasplaats of een wasruimte worden geschrobd of gespoten.
10.1.8
Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in een tank, die
constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger. De brandstoftank mag geen grotere inhoud
hebben dan 50 liter, moet van een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat
de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40 °C.
10.1.9
Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedrukreiniger moet zodanig zijn
ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze
verbranding wordt verkregen. Als vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of
petroleum worden gebruikt.
10.1.10
Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95 % zijn gevuld.
10.1.11
De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een niet-verplaatsbare
hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat deze gassen buiten de inrichting geen hinder
veroorzaken.
10.1.12
Bedrijfsafvalwater afkomstig van een wasplaats of een wasruimte moet, voordat vermenging
met ander bedrijfsafvalwater plaatsvindt, door een slibvangput en een olie-afscheider worden
geleid.
10.1.13
Indien door het uitrijden van de wasplaats (natte) sporen op de voor het openbaar verkeer
openstaande weg achterblijven, welke gevaar of hinder voor de weggebruikers kunnen
opleveren, dient de vergunninghouder, eventueel in overleg met de wegbeheerder, passende
maatregelen te nemen.

11

AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF

11.1
Af leverinstallatie voor onbewaakt afleveren van motorbrandstof
11.1.1
Een afleverinstallatie voor het onbewaakt afleveren van motorbrandstof moet zijn uitgevoerd en
worden gebruikt overeenkomstig voorschrift 5.1 t/m 5.15 en 9.6.1 van PGS 28.
Onder onbewaakt afleveren wordt verstaan: het afleveren van motorbrandstof waarbij in de
inrichting geen personeel aanwezig is dat bij ongewenste gebeurtenissen handelend kan
optreden.
11.1.2
ledere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee de elektrische
installatie van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de
schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Tevens moet op of in een afleverinstallatie een
schakelaar zijn aangebracht voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp.
11.1.3
De greep van een vulpistool mag niet in geopende stand vastgezet kunnen worden.

11.1.4
Het brandblustoestel vermeld in voorschrift 9.3 van PGS 28, moet jaarlijks worden
gecontroleerd. Van deze controle moet een bewijs in de inrichting aanwezig zijn.

12

OPSLAG VAN GASFLESSEN

12.1.1
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De binnen de inrichting aanwezige gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig
hoofdstukken 3.1, 3.4 t/m 3.7, 3.11, 3.15, 3.20, 3.21 (met uitzondering van 3.21.2), 3.23 en 6.2
van PGS 15.

13

BRANDVEILIGHEID

13.1
Blusmiddelen algemeen
13.1.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor
direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

13.1.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn
beschermd.

13.1.3
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.
Toelichting:
Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor
Preventie (www.ncp.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

13.1.4 In brand geraakte afvalstoffen, grondstoffen, materialen e.d. dienen onverwijld te worden
geblust. Zo nodig dient de brandweer te worden gealarmeerd.

13.1.5
De volgende gegevens moeten 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning aan de
plaatselijke brandweer worden verstrekt:
a. een overzichtelijke plattegrond van de inrichting, waarop duidelijk zijn aangegeven:
b. de plaats, de aard en de capaciteit van de in de inrichting aanwezige
brandbestrijdingsmiddelen;
c. alle gebouwen, waarbij de aard van elk gebouw en de aard en de maximaal op enig
moment aanwezige hoeveelheid van de daarin aanwezige (afval)stoffen is vermeld;
d. de plaats, de aard en de maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid van de
overige in de inrichting aanwezige (afval)stoffen;
e. een lijst van personen die de brandweer van deskundig advies kunnen dienen en die in
geval van een brand of calamiteit opgeroepen kunnen worden.
13.1.6
Wijzigingen in de gegevens, vermeld onder de punten a t / m e van voorschrift 13.1.5, moeten
direct aan het bevoegd gezag en de plaatselijke brandweer worden doorgegeven.

13.1.7
Tijdens de reguliere bedrijfstijden moet in de inrichting ten minste één persoon aanwezig zijn die
bij het optreden van brand en/of andere calamiteiten, de in het vorige voorschrift bedoelde en
voor de brandweer noodzakelijke actuele gegevens terstond kan verstrekken.

14

ENERGIE

14.1
Energie relevant, niet adequaat
14.1.1
De registratie van het energiegebruik moet gebeuren:
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gas in m3elektriciteit in kWh;
De vergunninghouder moet deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage houden voor het
bevoegd gezag.

15

BODEM

15.1
Doelvoorschriften
15.1.1
Het bodemrisico van elke bedrijfsactiviteit binnen de inrichting waarbij volgens de NRB een
risico op bodemverontreiniging bestaat moet door het treffen van doelmatige maatregelen en
voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.
15.1.2
Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring
Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd
gezag te worden overgelegd.
15.1.3
Binnen de inrichting dient een actuele rapportage met daarin opgenomen de bepaling van de
bodemrisicocategorie van elke bodem bedreigende bedrijfactiviteit, overeenkomstig de NRB,
aanwezig te zijn.
15.1.4
Bij bestaande ondergrondse rioleringen kan worden volstaan met het behalen van een
eindemissiescore van 2.
Toelichting : overeenkomstig de NRB wordt bij bestaande rioleringen het niet redelijk geacht om
naast een inspectieprogramma en noodplan een risicobeperkend bodemonderzoek uit te
voeren voor het behalen van eindemissiescore 1.
15.2
Beheermaatregelen
15.2.1
Binnen drie 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.
15.3
Onderzoeken
15.3.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na
het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie
te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 5 maanden na het in werking treden van deze
vergunning 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 NRB-2001 protocol
onder B1 "beperken verspreidingsrisico".
De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd
aan het bevoegd gezag.
15.3.2
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Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd op
aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is
ontstaan.
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek
Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de
NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het
herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat
onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan
moet het herhalingsonderzoek zodanig gecorrigeerd worden, dat voldaan wordt aan het
protocol of de NEN 5740.
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd
aan het bevoegd gezag.
15.3.3
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.
15.3.4
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het
nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en
op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden.
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en
analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste)
herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en
intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde
herhalingsonderzoek.
15.4
Herstelplicht (bodemsanering)
15.4.1
Indien uit onderzoek 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 dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging,
verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in
voorschrift 15.3.1 wordt hersteld.
15.4.2
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.
15.5
Aanvullende voorschriften
15.5.1
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de
zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).
15.5.2
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.
15.5.3
In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de
opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te
neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen moeten
zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als
gevaarlijke afvalstoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in
daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
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Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NENISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, PCS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing
die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is
toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880
(Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en
afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en
definities.
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
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 G B 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
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
De in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definitief) en de NEN 5884
(Afval en afvalverwijdering, Termen de definities voor bouw- en sloopafval) gegeven
verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebezigde benamingen
en termen. De in deze begrippenlijst opgenomen termen en definities zijn daarop een aanvulling
en/of geven afwijkingen aan.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke
bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
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Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
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:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil).
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BI J LAGE 2: ACTIES
Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op
grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en
de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan
alle voorschriften van de vergunning.
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
9.1.6
11.1.2
11.1.4
14

Lange werkonderbreking
... dagen voor aanvang
Zonodig
Altijd
Op verzoek
Binnen 1 jaar
Direct
Jaarlijks
Jaarlijks voor 1 april

Afvoeren (gevaarlijke) afvalstoffen
Onderhoudswerkzaamheden melden
Registratie klachten en acties verg. houder
Bijhouden centraal registratiesysteem
Registratiesysteem ter inzage
Vloeistofdichte vloer
Aangeven schakelstanden
Controle branddetectie-apparatuur
Rapporteren uitvoering EBP
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BIJLAGE 3 : BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

Coördinaten vergunningpunten
Identificatie

Omschrijving

Coördinaten

MTG19

woning C.W.Lubbersstraat 37

254381 , 567424

MTG20

woning Nijverheidskade 62

254268 , 567827

MTG21

woning Nijverheidskade 53

MTG22

woning Nijverheidskade 49

MTG23

woning Nijverheidskade 41

Z29

zonepunt (zuid)

254205 , 567551

Z31

zonepunt (zuid)

254205 , 567551

Z32

zonepunt (zuid)

254179,567616

Z33

zonepunt (zuid)

Z34

zonepunt (zuid)

254295 , 567906
254304 , 567945
254336 , 568021

254230 , 567763
254271 , 567893
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