VERGUNNING
WET MILIEUBEHEER
verleend aan
Bos Recycling BV
recyclen van metalen en kunststoffen
(Locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen)

Groningen, 19 mei 2009
Nr. 2009-30307/21, MV

Zaaknr. 168476

Inhoudsopgave
1.

VERGUNNINGAANVRAAG
1.1
1.2
1.3

2.

PROCEDURE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.

Onderwerp aanvraag
Actuele vergunningsituatie
Beschrijving van de aanvraag

Voorbereiding
Processtappen
Coördinatie
Milieueffectrapport
Adviezen naar aanleidingvan de aanvraag

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG
3.1
Inleiding
3.2
Wet op de ruimtelijke ordening
3.3
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
3.4
Activiteitenbesluit
3.5
Nationale milieubeleidsplannen
3.6
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
3.7
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.8
Groene wetten
3.8.1
Natuurbeschermingswet
3.8.2
Flora en faunawet
3.9
Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen
3.9.1
Preventie
3.10 Overwegingen voor afvalverwerkers
3.10.1
Toetsingskader doelmatig beheer van afvalstoffen
3.10.2
Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
3.10.3
Toetsing aan minimumstandaard
3.10.4
A&V-beleid en AO/IC
3.10.5
Registratie
3.10.6
Afrondend
3.11 Afvalwater
3.12 Bodem..;
3.12.1
Risico op bodemverontreiniging
3.12.2
Nulsituatieonderzoek en eindsituatieonderzoek
3.13 Lucht
3.13.1
Stofemissie granuleerinstallatie
3.13.2
Geur
3.13.3
Luchtkwaliteit
3.14 Geluid
3.14.1
Inleiding
3.14.2
Geluidsbelasting
3.14.3
Maximale geluidsniveaus
3.14.4
Indirecte hinder
3.14.5
3.14.6
3.14.7

Conclusie
Toelichting voorschriften
Trillingen

5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
18
18

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Veiligheid
Energie
Grondstoffen-en waterverbruik
Verkeer en vervoer
Proefnemingen
Overige aspecten

18
18
19
19
19
19

3.20.1
Strijd met andere wetten en algemene regels
3.20.2
Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
3.20.3
Maatregelen in bijzondere omstandigheden
3.20.4
Toekomstige ontwikkelingen
3.21 Integrale afweging
3.22 Verhouding tussen aanvraag en vergunning
4.

CONCLUSIE
4.1

5.

20

Algemeen

20

BESLUIT
5.1
5.2
5.3
5.4

19
19
19
20
20
20

20

Vergunning
Vergunningtermijn
Verhouding aanvraag-vergunning
Geldigheid van de vergunning

20
20
20
21

VOORSCHRIFTEN

22

BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

32

BIJLAGE 2 :

REFERENTIEPUNTEN GELUID

35

BIJLAGE 3 :

BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

36

BIJLAGE 4:

AFVALSCHEIDINGSTABEL

37

pagina 4 van 37

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 19 mei 2009
N r. 2009-30307/21, M V
Zaaknr. 168476
Verzonden: |5 MEI 2089
Beschikken hierbij op de aanvraag van Bos Recycling BV (Bos) om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning (revisievergunning) op grond van de Wet milieubeheer voor recyclen van metalen en
kunststoffen.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 6 januari 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Bos Recycling BV voor een revisievergunning
ingevolge artikel 8.4. lid 1 van de Wet milieubeheer. De vergunningaanvraag heeft betrekking op een
inrichting voor het inzamelen, ontvangen, sorteren, bewerken, demonteren, opslaan, verhandelen van
metaal- en kunststofafvalstoffen en electr(on)ische apparaten.
Daarnaast vindt tijdelijke opslag van gevaarlijke (afval-)stoffen plaats in afwachting van vervoer naar een
erkende verwerker.
De inrichting is gelegen aan Rouaanstraat 43 te Groningen, kadastraal bekend gemeente Helpman, sectie
N, nummer(s) 689, 731, 732 en 746.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer:
Categorie 12.1: inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of
overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot, dan wel behandelen van
oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.
- Categorie 28.1 a sub 2: Inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten
aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m3 of meer;
- Categorie 28.1 b: het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
- Categorie 28.4 a 1: Inrichtingen voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige
ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien
daarvan van 35 m3 of meer;
- Categorie 28.4 a 5: Inrichtingen voor het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige
gevaarlijke afvalstoffen.
- Categorie 28.4 a 6: andere dan de onder 1° tot en m 5° genoemde van buiten de
inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.103 m3
of meer;
- Categorie 28.4 c sub 1: Inrichtingen voor het "...mechanisch, ... scheiden, ...
verdichten ...van, van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of
bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.106 kg per jaar of
meer;
- Categorie 28.4 c sub 2: Inrichtingen voor het bewerken, verwerken ...- anders dan
verbranden -van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
- Categorie 28.5: Inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van
schroot van ferro- of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met
een motorisch vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer.
Op grond van de categorieën 28.4 a 1, 28.4 a 5, 28.4 a 6, 28.4 c sub 1, 28.4 c sub 2 en 28.5 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 van kracht:
- Oprichtingsvergunning Wm, d.d. 29 november 2000
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- Veranderingsvergunning Wm d.d. 8 juni 2005, nr. 2005-11.595e/23, MV
- Melding 11 oktober 2005, nr. 2005-10.228, MV.
- Veranderingsvergunning Wm d.d. 4 december 2007.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Aanleiding aanvraag:
- Acceptatie en/of verwerking van kunststoffen en electr(on)ische apparaten;
- Granuleerinstallatie voor kunststoffen;
- Sorteerband voor metalen uit huishoudelijk afval;
- Tijdelijke opstelling van containers met gevaarlijke afvalstoffen;
- Uitbreiding van het bedrijfsterrein met 3000 m2. Dit terrein wordt gebruikt voor vergroting
van de omvang van de opslag;
-Wijziging indeling bedrijfsterrein;
- Nieuw kantoor;
- Realisatie detectiepoort voor radioactief afval.
Gebouwen en voorzieningen
- Kantoor;
- Opslagloods met kantine, werkplaats, acculaadplaats heftruck, alligatorschaar, olieopslag, compressor en
afvalopslag;
- Buitenterrein met opslag, (schroot)knipschaar, gasflessenopslag en sorteerband;
- Mobiele kranen, vorkheftrucks en vrachtwagens en bedrijfsauto;
- Huurcontainers;
- Sorteerband voor metalen uit huishoudelijk afval;
- Granuleerder voor kunststoffen;
- Kabelpelmachine om kabels van het omhulsel te ontdoen;
De inrichting is van 6.00 uur tot 23.00 uur in bedrijf.
Aan- en afvoer vindt plaats met vrachtwagens.
Nieuwe activiteiten zijn:
- De uitbreiding van het opslagterrein met 3000 m2;
- De granuleerinstallatie voor kunststoffen:
- De bewerking van electr(on)ische apparaten.
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.
Op 9 januari 2009 heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens hebben
betrekking op bijlage 5 "formulier gegevens bronnen voor berekening luchtkwaliteit".
Op 9 maart 2009 heeft de aanvrager nadere gegevens verstrekt over het doen van proeven, andere
hoeveelheden afvalstromen, autobanden, lassen, tekening inrichting en toekomstige ontwikkelingen.
De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit
besluit.
2.2
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag aan Bos Recycling op 14 januari 2009 schriftelijk
bevestigd.
De aanvraag is op 14 januari 2009 voor advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseur en
bestuursorgaan.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Groningen, en dit is bekend gemaakt door
het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 21 maart 2009.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
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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 gedachtenwisseling met de
aanvrager en het bevoegd gezag.
Op 19 maart 2009 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 50 m.
De ontwerpbeschikking heeft terinzage gelegen van 23 maart 2009 tot en met 11 mei 2009 in de gemeente
Groningen. Binnen de terinzagetermijn hebben wij geen zienswijze ontvangen.
2.3
Coördinatie
Voor betreffende inrichting is geen Wvo vergunning noodzakelijk. Het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer is wel van toepassing.
Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en
een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet is niet nodig, omdat de bouwvergunnnig
voor het nieuwe kantoor al is verleend.
2.4
Milieueffectrapport
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage
1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
2.5
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Gemeente Groningen, Milieudienst Postbus 742 te Groningen;
Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.
Op 14 januari 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
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
Wet op de ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, tweede lid,onder c van de Wm dienen wij een vergunning te weigeren wanneer
door het verlenen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
Milieuboulevard (versie vaststelling mei 2000) de bestemming bedrijven.
De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.
3.3
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
Bos valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën, en is dus geen
gpbv-installatie (geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging-installatie).
In deze vergunning is met de volgende BBT-documenten rekening gehouden:
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing,
verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.4
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
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Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) gebaseerd. In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die
vergunningplichtig zijn. De inrichting van Bos is geen gpbv-installatie en derhalve wordt volgens de
systematiek van het Activiteitenbesluit de inrichting van Bos aangemerkt als een type C-inrichting. Voor een
dergelijke inrichting blijft de vergunningplicht bestaan en kunnen daarnaast algemene regels uit het
Activiteitenbesluit rechtstreeks op de inrichting van toepassing zijn. Dit betekent dat in deze vergunning geen
voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van activiteiten waar het Activiteitenbesluit en de Regeling van
toepassing zijn.
In de onderhavige aanvraag is sprake van een activiteit die onder het Activiteitenbesluit valt. Het betreft het
lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (Activiteitenbesluit §
3.1.3).
3.5
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOX,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.6
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor gebieden
en niet voor individuele bronnen.
In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging. In het POP wordt
verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en
Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.7
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
De inrichting van Bos is ISO9001 gecertificeerd.
3.8
Groene wetten
3.8.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.8.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat op of in de nabijheid van het terrein waar de
onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten of voortplantings-,
rust- en verblijfplaatsen van vogels of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden. Wij zijn daarom van mening
dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet
nodig is.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel
dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
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3.9
Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen
3.9.1
Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek
ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen
van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de
handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het
ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.
De handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie
van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan
25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
Deze relevantiecriteria hebben betrekking op de eigen afvalstromen van Bos die vrijkomen binnen de eigen
inrichting en niet de afvalstromen die aangevoerd worden. Het eigen afval van Bos bestaat uit circa 60 liter
afgewerkte olie uit de werkplaats en een kleine stroom huishoudelijk afval vanuit het kantoor (zie aanvraag
blz.21). Gezien deze beperkte hoeveelheid eigen afval hebben wij in deze vergunning verder geen aandacht
besteed aan de preventie van afvalstoffen.
De aanvraag meldt dat de stroom metalen uit huishoudelijk afval (2500 ton per jaar) een vervuiling heeft van
maximaal 5% (zie par.2.1.1). Dit betreft een afvalstroom van maximaal 125 ton. De stroom kunststoffen
(4800m3 per jaar) bevat een vervuiling van maximaal 5% (par.3.1.2). Dit betreft een afvalstroom van
maximaal 240 m3. Deze van de inrichting af te voeren afvalstromen zijn afkomstig van aangevoerde
afvalstromen. Voor deze afvalstromen zijn bovengenoemde relevantiecriteria niet toepasbaar. Deze
afvalstromen dienen wel te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
3.10
Overwegingen voor afvalverwerkers
3.10.1 Toetsingskader doelmatig beheer van 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 het 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 afvalbeheerplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).
Het Landelijk Afval beheerplan 2002- 2012 (LAP1) is op 3 maart 2009 vervallen. Het nieuwe LAP2 is in
ontwerp beschikbaar, maar nog niet vastgesteld, maar dit zal waarschijnlijk in april 2009 wel het geval zijn.
Tot de vaststelling van LAP2 vloeit het formele toetsingskader voort uit de Wet milieubeheer artikel 10.14 lid
2. Dit artikel vermeldt dat voor zover het afvalbeheerplan niet voorziet in het onderwerp met betrekking
waartoe de bevoegdheid wordt uitgeoefend rekening dient te worden gehouden met de voorkeursvolgorde,
aangegeven in artikel 10.4 en de criteria genoemd in artikel 10.5, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Vanwege deze overgangssituatie en het gegeven dat het ontwerp van LAP 2 nog aan verandering
onderhevig is hebben wij een vergelijking gemaakt met en het LAP1 en het LAP2 en eventuele
omslagpunten daarin benoemd.
Voorkeursvolgorde
In artikel 10.4 van de Wet milieubeheer is de volgende voorkeursvolgorde voor afvalbeheer opgenomen:
a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt (preventie);
b. bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruik gemaakt van stoffen en
materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu
veroorzaken (ontwerp voor preventie en ontwerp voor nuttige toepassing);
c. stoffen, preparaten of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt (nuttig
toepassen door producthergebruik);
d. stoffen en materialen waaruit een product bestaat, worden na gebruik van het product opnieuw
gebruikt (nuttige toepassing door materiaalhergebruik);
e. afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van
energieopwekking (nuttig toepassen als brandstof);
f. afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land (verbranden als vorm van
verwijderen);
g. afvalstoffen worden gestort (verwijderen: storten).
Minimumstandaard
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de in het Afvalbeheerplan opgenomen
minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de
betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. In de hierop volgende paragrafen
is de ontwikkeling van de minimumstandaard onder het vervallen LAP1 en ontwerp LAP2 beschreven en is
de door Bos aangevraagde activiteit daaraan getoetst.
Sturingsvoorschriften
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Een minimumstandaard kan uit meerdere stappen bestaan: bewerking A, gevolgd door bewerking B, enz.
Een bedrijf krijgt in principe vergunning als het alle stappen uitvoert of een ten minste even hoogwaardige
beheerwijze. De bedoeling van de betreffende minimumstandaard is immers dat de afvalstof in kwestie alle
stappen doorloopt en niet slechts een deel ervan.
Een bedrijf kan ook vergunning krijgen als het slechts een deel van een minimumstandaard uitvoert. In
LAP1 werd daarbij nog de mogelijkheid aan het bevoegd gezag gegeven in de vergunning een
sturingsvoorschrift op te nemen, waarin wordt voorgeschreven dat het eindproduct van de vergunde
handeling moet worden afgegeven aan een bedrijf dat de volgende of een minstens even hoogwaardige
handeling van de betreffende minimumstandaard uitvoert.
De voorwaarde voor het opnemen van een sturingsvoorschrift is in LAP2 niet meer opgenomen. De reden
daarvoor is dat andere onderdelen van LAP2, met name het hoofdstuk mengen en de minimumstandaarden,
en economische factoren er voor zorgen dat er geen ongewenste vervolgstappen zullen optreden.
Op grond van voorgaande hebben wij geen sturingsvoorschrift meer opgenomen in de vergunning.
3.10.2 Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
Bij de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gelden volgens de Regeling
beheer elektrische en elektronische apparatuur, de specifieke verwerkingseisen in bijlage II van
Richtlijn (EG) 2002/96. Bij de invulling van bijlage II van de richtlijn kan de Leidraad bij bijlage II en
artikel 6.1 van de Richtlijn (EG) 2002/96 worden gehanteerd. Op grond van deze regelgeving zijn de
voorschriften van paragraaf 2.5 toegevoegd aan de vergunning.
3.10.3 Toetsing aan minimumstandaard
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende in onderstaande tabel weergeven sectorplannen van
toepassing:
Activiteit
LAP 1 (vervallen)
LAP 2(ontwerp)
Demontage van wit en bruingoed

sectorplan 15

sectorplan 71

Scheiden en verkleinen van
kunststoffen
Verkleinen en opslag van metalen

sectorplan 19

sectorplan 1 1

sectorplan 21

Sectorplan 12

Kabelrestanten
Opslag van batterijen en/of accu's

sectorplan 26
sectorplan 29 en 30

sectorplan 14
sectorplan 13

A- en B-hout

sectorplan 13

sectorplan 36

Demontage van wit en bruingoed
Door Bos wordt van electrische en electronische apparatuur handmatig de kunststof en metalen onderdelen
gedemonteerd. De resterende stroom wordt afgevoerd naar erkende verwerkers. Dit betreft onder andere
beeldbuizen/beeldschermen van tv's en computers.
Kabels worden in een kabelpelmachine ontdaan van hun kunstsstof omhulsel.
De te demonteren apparaten vallen onder de toepassing van richtlijn 2002/96. Bos bewerkt van deze lijst
van producten niet de onder grote huishoudelijke apparaten aangegeven koel- en vriesapparatuur,
verlichtingsapparatuur en medische hulpmiddelen.
De richtlijn 2002/96 geeft van een aantal stoffen, preparaten en onderdelen aan dat deze uit de gescheiden,
ingezamelde elektrische en elektronische apparatuur dienen te worden verwijderd. Wij zijn van mening dat
indien Bos de demontage/bewerking van electrische en electronische apparatuur heeft afgerond dat dan aan
deze richtlijn dient te zijn voldaan.
Verder is van belang dat bepaalde demontage/bewerkingshandelingen niet binnen de inrichting van Bos
kunnen worden uitgevoerd (en overigens ook niet zijn aangevraagd). Onder meer betreft dit de verwijdering
van PCB-houdende condensatoren, asbest.
Bovenstaande is vastgelegd in voorschrift 2.4.1. en 2.4.2.
Minimumstandaard volgens LAP1, sectorplan 15
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 verwijdering wit en bruingoed.
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Minimumstandaard volgens LAP II, sectorplan 71
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur is hergebruik van onderdelen of materiaalhergebruik. Voor samenstellende materialen die niet
als onderdelen of materiaal kunnen worden hergebruikt is de minimumstandaard verbranden als vorm van
nuttige toepassing.
Conclusie mbt minimumstandaard demontage wit- en bruingoed
De overgang van LAP1 naar LAP2 geeft geen verandering in uitgangspunten bij de minimumstandaard.
Bos voert de activiteiten overeenkomstig (een deel van) de minimumstandaard uit.
Scheiden en verkleinen van kunststoffen
Het scheiden en verkleinen van kunststoffen vindt vooralsnog handmatig plaats en op termijn in een
granuleerinstallatatie. Verwerkt worden onder meer kliko's, tuinmeubelen en wasmanden. Het product van
deze installatie is een kunststoffractie.
Door Bos worden tevens kunststoffen zonder verdere verwerking geaccepteerd. Het betreft gescheiden
ingezameld afval, dat volgens de aanvraag nog slechts vervuild is met zand en stof. De kunststoffen worden
opgeslagen en naar een erkend verwerker afgevoerd voor hergebruik
Minimumstandaard volgens LAP l, sectorplan 19
De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld kunststofafval uit de rubber- en
kunststofverwerkende industrie, land- en tuinbouwfolie, kunststof uit bouw- en sloopafval, kunststof
auto-afval, kunststof verpakkingen en langcyclische PVC-producten is nuttige toepassing in de vorm
van materiaalhergebruik. Uitval en niet herbruikbaar kunststofafval moet worden verbrand.
Minimumstandaard volgens ontwerp LAP sectorplan 11
De minimumstandaard is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
Voor kunststofafval waarvoor materiaalhergebruik niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het te sterk
is verontreinigd of is verkleefd met andere materialen, is de minimumstandaard verbranden als vorm van
verwijdering.
Conclusie mbt minimumstandaard scheiden en verkleinen van kunststoffen
De overgang van LAP1 naar LAP2 geeft geen verandering in uitgangspunten bij de minimumstandaard.
Bos voert de activiteiten overeenkomstig (een deel van) de minimumstandaard uit.
Verkleinen en opslag van metalen
Het (grove) deel van de metalen worden verkleind danwei verdicht door middel van een schrootschaar en
een alligatorschaar. De metaalafvalstoffen zijn vrij van aanhangende vloeistoffen.
Daarna vindt opslag plaats en afvoer naar een verwerker.
Tevens worden metalen uit huishoudelijk afval geaccepteerd. Het betreft een drietal deelstromen die
gescheiden worden aangeleverd. Dit is grof materiaal (bijvoorbeeld fietsen), een stroom doppen en batterijen
en een non-ferro stroom. De doppen worden nog verder gescheiden op een sorteerband.
Minimumstandaard volgens vigerend LAP l, Sectorplan 21
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van metaalafvalstoffen, met uitzondering van metaal
met aanhangende olie of emulsie en metalen ondergrondse opslagtanks, is nuttige toepassing in de vorm
van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd.
Minimumstandaard volgens ontwerp LAPIl, sectorplan 12
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik.
Conclusie:
De overgang van LAP1 naar LAP2 geeft geen verandering in uitgangspunten bij de minimumstandaard.
Bos voert de activiteiten overeenkomstig (een deel van) de minimumstandaard uit.
Kabelpelmachine
In een kabelpelmachine in de loods worden kabels van hun omhulsel ontdaan (par.2.1.5. aanvraag).
Minimumstandaard volgens vigerend LAP l, sectorplan 26
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van papier- of kunststof geïsoleerde kabels en
snoeren is scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie, gevolgd door nuttige
toepassing van het metaal en de kunststoffractie en verbranden als vorm van verwijdering van de
restfractie.
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Minimumstandaard volgens ontwerp LAP II, sectorplan 14
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en
snoeren is scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie, gevolgd door nuttige
toepassing van het metaal en de kunststoffractie en verbranden als vorm van verwijdering van de
restfractie.
Conclusie
De overgang van LAP1 naar LAP2 geeft geen verandering in uitgangspunten bij de minimumstandaard.
Bos voert de activiteiten overeenkomstig (een deel van) de minimumstandaard uit.
Opslag van batterijen en/of accu's
In de inrichting worden accu's opgeslagen en verder zonder be/verwerking afgevoerd naar een erkend
verwerker. Tevens worden de batterijen opgeslagen die vrijkomen bij de scheiding van doppen en batterijen
zoals genoemd onder de "metalen uit huishoudelijk afval".
LAP l, sectorplan 29 en 30
Alleen opslag is toegestaan.
LAP II, 13
Opslag is toegestaan.
A- en B-hout
In de inrichting vindt aanvoer, opslag en afvoer van A- en B-hout plaats. Dit hout wordt afgezet in de markt.
LAP 1 en LAP2 kennen drie categorieën hout:
r A-hout: ongeverfd en onbehandeld hout
r B-hout: niet onder A- en C-hout vallend hout waaronder geverfd, gelakt en verlijmd hout
r C-hout: geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn
ingebracht om de duurzaamheid te verbeteren:
- gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt)
- gewolmaniseerd hout (CC- en CCA-hout); CCA-hout bevat naast koper en chroom ook arseen;
CC-hout bevat wel koper en chroom, maar geen arseen
- hout dat met andere middelen is bewerkt (fungiciden, insecticiden, boorhoudende verbindingen,
quaternaire ammoniumverbindingen).
Minimumstandaard volgens LAP l, sectorplan 13
minimumstandaard is nuttige toepassing in de vorm van materiaal hergebruik.
Minimumstandaard volgens het ontwerp LAP II
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- en B-hout is nuttige toepassing.
Conclusie:
Afzet van hout voor materiaalhergebruik in de markt voldoet aan de minimumstandaard.
Uitsluitend opslaan
In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van
afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, met
uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit
inzamelen afvalstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag
van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt
overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie
jaar.
Bos heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen van derden uitsluitend op te slaan:
schroot, metalen, kunststoffen, electr(on)insche apparatuur, A-en B-hout, batterijen, accu's, tijdelijke stalling
van gevaarlijke afvalstoffen in containersv (max.48 uren).
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is meer dan 1 jaar in de aanvraag opgenomen.
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat
deze afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van
opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige
toepassing maximaal 3 jaar is.
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3.10.4 A&V-beleid en AO/IC
A&V-beleid
In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke
wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van
toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen
hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te ontlenen die voortvloeien
uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Daarbij dient per specifieke situatie
maatwerk te worden geleverd.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DW, per afvalstof
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de
specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP
en DW zijn beschreven.
AO/IC
Onder administratieve organisatie (AO) wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen
gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie,
alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.
Onder interne controle (IC) wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding
ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden
(vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste,
tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.
Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel
inhoudelijke argumenten zijn te ontlenen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de ariktelen 10.4
en 10.5 van de Wm. Daarbij dient per specifieke situatie een oordeel te worden gevormd.
In het LAP1 is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De
verwerking verantwoord". In het LAP2 (hoofdstuk 16) staat dat dit rapport is vervallen en dat de richtlijnen nu
zijn weergegeven in twee (nu nog concept) leidraden.
Bij de aanvraag is een acceptatieprocedure gevoegd (bijlage 4). Hierin is een beschrijving opgenomen van
de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures. Deze procedures zijn gebaseerd
op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering
van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.
Bij Bos worden visueel goed herkenbare afvalstromen geaccepteerd. De bewerkingen zijn mechanisch en
hebben betrekking op niet gevaarlijke afvalstoffen met beperkte milieuhygiënische relevantie. Wij zijn van
mening dat de acceptatieprocedure aan de randvoorwaarden voor een administratieve organisatie en interne
controle (AO/IC) voldoet.
Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd
gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.
3.10.5 Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen.
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het A&V-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratie-voorschriften
in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14,
10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen en daarbij behorende regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om
handhaving mogelijk te maken.
3.10.6 Afrondend
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake
is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten
hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
3.11
Afvalwater
In de aanvraag staat weergegeven dat sanitairwater rechtstreeks op het riool wordt geloosd en dat
hemelwater via de terreindelen op het riool wordt geloosd. Aan deze tweede lozing zijn beperkingen gesteld
middels het activiteitenbesluit. Aan beide lozingen stellen wij geen verdere voorschriften.
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3.12
Bodem
3.12.1 Risico op bodemverontreiniging
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
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.
In de aanvraag is in paragraaf 3.1.2 een overzicht opgenomen van de bodem bedreigende activiteiten met
een weergave van het bodemrisico. Wij zijn van mening dat voor de in de tabel weergegeven activiteiten de
beschreven voorzieningen aangevuld met de in hoofdstuk 3 opgenomen voorschriften leiden tot een
verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Wij hebben paragraaf 3.1.2 van de aanvraag deel laten
uitmaken van de vergunning
Uit paragraaf 3.1.2 van de aanvraag blijkt dat voor de knipschaar het behalen van een verwaarloosbaar
risico niet mogelijk is. De betonvloer (vloeistofkerende voorziening) rond de knipschaar is door de
aanwezigheid van een beschermende hierop aangebrachte staalplaat niet inspecteerbaar.
Ter vermindering van het bodemrisico is in de aanvraag opgenomen dat monitoring van de bodem ter
plaatse van de knipschaar plaatsvindt middels een peilbuis. In voorschrift 3.2.3 is opgenomen dat de peilbuis
jaarlijks dient te worden bemonsterd en dat dit monster op minerale olieën moet worden geanalyseerd.
In de aanvraag (par.2.1.5.) wordt aangegeven dat een kabelpelmachine aanwezig is om kabels van het
omhulsel te ontdoen. Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan bestaan uit met papier en
lood omhulde metalen kabels, vaak geïmpregneerd met olieachtige materialen of met kunststof omhulde
metalen kabels en snoeren. Hierbij is dus sprake van een bodembedreigende activiteit. Deze
werkzaamheden dienen in de loods boven een vloeistofdichte vloer plaats te vinden. Zie voorschrift 3.1.9.
Uit de aanvraag blijkt niet welk type kabel in de kabelpelmachine wordt verwerkt.
De praktijk is dat de kabelpelmachine pvc-kabels verwerkt. Deze zijn niet bodembedreigend. Derhalve is
voorschrift 3.1.10 toegevoegd luidend: "Als met pvc geïsoleerde kabels in de kabelpelmachine worden
verwerkt, dan hoeft niet te worden voldaan aan voorschrift 3.1.9."
Voor de nog te plaatsen sorteerband moet nog vastgesteld worden op welke wijze een verwaarloosbaar
risico op bodemverontreiniging wordt gerealiseerd. Dit is in voorschrift 3.1.2 vastgelegd.
Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.
3.12.2 Nulsituatieonderzoek en eindsituatieonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor de inrichting is zoals in par. 3.1.1. van de aanvraag staat vermeld een rapportage van een
bodemonderzoek beschikbaar van Ingenieursbureau MUG (d.d. oktober 2001, projectnr.3-270-90-01). Het
onderzoek geeft aan dat voor de vestiging van de inrichting van Bos het terrein lange tijd braak heeft
gelegen en weinig bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. De inrichting van de aanvrager is de enige
activiteit sinds de uitvoering van dit onderzoek. Wij achten dit onderzoek dan ook representatief als nulsituatie.
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Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen
een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform
het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt
gecontroleerd.
Voorschriften 3.3.1. en 3.3.2. zijn op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat
de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 8.16 sub c van de Wm.
In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een vergunning haar gelding
heeft verloren.
3.13
Lucht
3.13.1 Stofemissie granuleerinstallatie
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing.
Voor de emissie van stof geldt bij een emissievracht van 0,2 kilogram per uur of meer een emissie-eis van 5
mg/m3. Dit is bereikbaar bij toepassing van filtrerende afscheiders.
Als het niet mogelijk is vanwege specifieke afgasparameters om filtrerende afscheiders toe te passen dan
geldt bij een emissievracht van 0,2 kilogram per uur of meer een emissie-eis van 20 mg/m3.
Onder filtrerende afscheiders worden doekfilters, lamellenfilters en andere filtersystemen verstaan waarbij
gebruik wordt gemaakt van een medium waar het afgas doorheen wordt gevoerd.
In dit geval is geen sprake van specifieke afgasparameters zoals hoge temperatuur of hoge belastingen,
zodat een filtrerende afscheider kan worden toegepast, derhalve wordt een norm van 5 mg/m3 opgelegd.
Bij een emissievracht kleiner dan 0,2 kilogram per uur geldt een emissie-eis van 50 mg/m3.
Omdat de installatie nog moet worden opgericht, dient de emissievracht nog te worden vastgesteld. In
voorschrift 6.1.3 is vastgelegd dat binnen 4 maanden na ingebruikname een meting moet hebben
plaatsgevonden. Afhankelijk van de meetresultaten geldt de in voorschrift 6.1.1 of in 6.1.2 genoemde norm.
De capaciteit van de installatie is gebaseerd op 20 containers van 40m3 aan kunststofafval per maand. De
installatie zal zo'n 10 uur per dag in bedrijf zijn (zie akoestische prognose).
3.13.2 Geur
In de aanvraag wordt aangegeven dat geen relevante geuremissies binnen de inrichting plaatsvinden.
Wij zijn van mening dat dit een reële aanname is, gezien de aard van de binnen de inrichting geaccepteerde
afvalstoffen. Deze afvalstoffen produceren op zich geen geuroverlast. Van belang is dat bij de acceptatie van
de afvalstoffen beoordeeld dient te worden of geen geurvormende stoffen binnen de inrichting worden
gebracht. De te accepteren metalen en kunststoffen dienen tevens vrij te zijn van aanhangende (en in
potentie buiten de inrichting) geurveroorzakende stoffen.
Dit uitgangspunt is in voorschrift 2.2.4 opgenomen.
3.13.3 Luchtkwaliteit
Ten gevolge van de emissies van een fijnstof en NOX zal de luchtkwaliteit in de omgeving van Bos recycling
in meerdere of mindere mate beïnvloed worden. In de aanvraag is aangegeven dat met name de transporten
relevant zijn voor de emissie van luchtverontreinigende stoffen. Verder zal de inrichting worden uitgebreid
met een granuleerinrichting ten behoeve van kunststof. Granuleren kan worden betiteld als een mechanisch
bewering van kunststof. Hiervan kan gesteld worden dat de fijnstof emissie zeer beperkt is. Bovendien wordt
de installatie inpandig opgesteld en worden de nodige luchtemissiebeperkende voorzieningen getroffen.
Luchtkwaliteitsnormen
De luchtkwaliteitseisen van titel 5.2 van de Wet milieubeheer zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn
voor de luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het
beheer van de luchtkwaliteit) en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen. De effecten van een
vergunningbesluit kan volgens de Wet milieubeheer op 4 manieren worden getoetst aan de
luchtkwaliteitseisen:
a. De grenswaarden dienen in acht te worden genomen, (aangetoond via berekening), of
b. De luchtkwaliteit blijft per saldo ten minste gelijk (aangetoond via berekeningen), of
c. De bijdrage van het initiatief draagt "niet in betekenende mate" bij aan de luchtkwaliteit, of
d. Het project maakt onderdeel uit van het Nationaal programma luchtkwaliteit waarbij de bijdrage al is
getoetst.
De toetsing "niet in betekenden mate" houdt in dat de bronbijdrage minder bedraagt dan 1 % van de
jaargemiddelde concentratie. Voor voorliggende vergunning zijn de navolgende luchtkwaliteitstoetsingen van
belang:
afkorting grenswaarde
"niet in betekenende mate"
(toetsing a)
(toetsing c)
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fijn stof
(zwevende
deeltjes, deeltjes
met een
aerodynamische
diameter kleiner
dan 10 |jm)

PM10

stikstofdioxide

NO2

40 ug/ma als jaargemiddelde
concentratie

1% = 0,4ug/mJ

50 ug/mj als vierentwintiguurgemiddelde concentratie, waarbij
geldt dat deze maximaal vijfendertig
maal per kalenderjaar mag worden
overschreden

H

200 |jg/mJ als uurgemiddelde
concentratie, waarbij geldt dat deze
maximaal achttien maal per
kalenderjaar mag worden
overschreden

H

40 ug/nT* als jaargemiddelde
concentratie, uiterlijk op 1 januari
2010

1% = 0,4ug/mJ

Voor luchtkwaliteitseisen (grenswaarden en richtwaarden) uit hoofdstuk 5 Wm geldt dat deze van
toepassing zijn op alle plaatsen, behalve de werkplek.
Bij het toetsen aan de grenswaarde dient de totale concentratie in ogenschouw genomen te worden, dus niet
alleen de luchtverontreiniging die door de inrichting veroorzaakt wordt, doch ook die van de heersende
achtergrond. Dit betekent dat eerst nagegaan moet worden hoe groot de achtergrondconcentratie in de
omgeving van de inrichting is en dat vervolgens de bijdrage van de bronnen daar bij opgeteld wordt. Voor
berekeningen van de stoffen uit hoofdstuk 5 WM wordt gebruik gemaakt van achtergrondconcentraties uit
het zgn. GCN-bestand. Het GCN-bestand (GCN staat voor "Generieke Concentraties Nederland") is een
door het RIVM ontwikkelde en door VROM vastgesteld bestand waaruit voor elke plaats in Nederland
achtergrondconcentraties gehaald kunnen worden.
Berekening
Door de provincie is een cumulatieve berekening uitgevoerd op basis van onderstaande informatie.
Relevante invoer parameters voor de berekening met CAR.
Locatie

Groningen Rouaanstraat

snel heidstype

stagnerend verkeer (type d)

X,Y

236700 , 579600

weerszijden bebouwd (type 3a)

intensiteit

132 motorvoertuigen

wegtype
bomenfactor

fractie licht

0,3 (=40 mvt)
0,3 (=40 mvt)

rekenaf stand

1 0 meter

stagnatie
fractie

0

Versie

Car II versie 7.0

fractie middel

0,4 (=52 mvt)
fractie zwaar
Berekeninasresultaten

geen bomen (1)

Fijnstof (PM10)
Voor PM-io is berekend dat de maximale jaargemiddelde concentratie van de bron 0,1 ug/m3 bedraagt. Deze
waarde ligt onder de "niet in betekenende mate" grens van 0,4 ug/m3 (1% van 40 ug/m ).
Stikstofdioxide (NO2)
Voor NO2is berekend dat de maximale jaargemiddelde concentratie van de bron 0,7 ug/m3 bedraagt.
De achtergrondconcentratie bedraagt op deze plek volgens Generieke Concentraties Nederland 13,3 ug/m3.
De totale concentratie bedraagt op dat punt dus 14 ug/m3. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van
40 ug/m3.
Voor NO2 is eveneens berekend dat de uurgemiddelde grenswaarde van 200 ug/m3. nimmer wordt
overschreden. Deze waarde lig ruim onder de grenswaarde van 18 dagen per jaar.
Conclusie:
Uit de door de provincie uitgevoerde berekening blijkt dat aan de grenswaarden voor NO2 wordt voldaan en
dat de emissie van PM10 "niet in betekenenden mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Het voorgenomen
initiatief voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen van hoofdstuk 5, titel 2 van de wet milieubeheer.
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3.14
Geluid
3.14.1 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. De inrichting ligt op het gezoneerde industrieterrein Groningen zuidwest. De kortste afstand van de grens van de inrichting bedraagt in zuidelijke richting ca. 450 m.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapport 6071072.R01a, WNP, 23 december 2008).
In de representatieve bedrijfssituatie zijn er de volgende relevante geluidbronnen:
schrootschaar (alleen in de dagperiode);
intern transport met vorkheftrucks;
containerhandling;
- vrachtwagenbewegingen op het terrein van de inrichting;
loods: sorteerwerkzaamheden en uitlaat granuleerlijn;
storten en sorteren van schroot met een kraan.
In de regel wordt er 8 uur in de dagperiode gewerkt. De aanvrager houdt er echter rekening mee dat het
voor kan komen dat er meer dan 12 dagen per jaar moet worden overgewerkt tot 21.00 uur. De bedrijfstijden
van de betreffende bronnen in overwerksituaties zijn derhalve getoetst als representatieve bedrijfssituatie.
3.14.2 Geluidsbelasting
De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT- De
geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarde van 50 dB(A) niet
overschrijden. De (berekende) geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 40
dB(A) in de dagperiode, 31 dB(A) in de avondperiode en 22 dB(A) in de nachtperiode. De woningen in de
zone die het dichtst bij Bos liggen zijn gesitueerd aan de Essen te Haren. De geluidsbelasting van de
inrichting bedraagt hier ten hoogste 39 dB(A) in de dagperiode, 29 dB(A) in de avondperiode en 21 dB(A) in
de nachtperiode.
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen om geluid te beperken beschreven:
- afgezien van overwerksituaties zijn lawaaimakende op- en overslagactiviteiten en gebruik van de
schrootschaar beperkt tot de dagperiode;
- machines en voertuigen voldoen aan de stand der techniek, ook bij vervanging van materieel wordt
hieraan aandacht geschonken;
- bij de overslag van metaal wordt de valhoogte beperkt;
rondom het terrein worden grotendeels keerwanden met een hoogte van minimaal 2 meter aangebracht.
Afzonderlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige
geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen.
Hiermee wordt naar ons oordeel voldaan aan BBT.
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting blijkt dat de
grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone in acht worden genomen.
De gemeente Groningen, als verantwoordelijke voor het geluidszonebeheer op het industrieterrein heeft dit
bevestigd Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten nabij de inrichting en op toetsingspunten bij woningen in de zone en op de zonegrens
(voorschrift 5.1.1). De betreffende punten zijn aangegeven op de bijlagen 2 en 3 bij dit besluit. De
geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aangevraagde geluidsruimte.
3.14.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Bos bedragen bij de woningen in de zone ten hoogste
58, 58 en 47 dB(A) in resp. de dag-, avond- en nachtperiode, dit is ter plaatse van een woning aan de
Essen, gemeente Haren. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening. Hierdoor achten wij het niet nodig de maximale geluidniveaus in een
voorschrift vast te leggen.
3.14.4 Indirecte hinder
Aangezien het verkeer ruimschoots is opgenomen in het heersend verkeersbeeld, alvorens woningen
worden gepasseerd zien wij geen redelijke aanleiding tot het stellen van voorschriften ten aanzien van dit
aspect.
3.14.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
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3.14.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van deze punten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de
zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden op beoordelingspunten, controlewaarden vastgelegd op referentiepunten gelegen in de
nabijheid van de inrichting. Op deze punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen
toezicht op de naleving worden gemeten.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is een
aanvullend voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van de
inrichting is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten 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 (voorschrift 5.2.2). In dat rapport dient te worden aangegeven wat de
niveaus op de controlepunten na de verandering zullen zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij
met het geluidsrapport hebben ingestemd als controlewaarden.
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.
3.14.7 Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is relevante trillingshinder
niet te verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.15
Veiligheid
De inrichting valt niet onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999) of het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (BEVI).
Voor onderhavige, op basis van het Activiteitenbesluitals C-inrichting te beoordelen, inrichting worden
brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare
niet-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op 1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit.
Hiertoe worden daarom geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.
Activiteiten met een veiligheidsaspect zijn:
- De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in containers.
- De acculaadplaats
- De gasflessen opslag.
De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in containers is slechts bedoeld in afwachting van verder transport. Er
vindt geen overslag plaats; de containers blijven gesloten. Uit de tabel op bladzijde 27 en 28 van de
aanvraag blijkt dat het met name vaste niet brandbare stoffen betreft die in betreffende containers zijn
opgeslagen.
Doordat de opslag niet langer duurt dan 48 uren kan de omvang van de te treffen maatregelen worden
beperkt. Van toepassing is PGS15 voorschrift 3.1.6. die bij een opslaglimiet van 48 uur en bij een beperking
van de mogelijke ADR klassen een lichter regime geeft. In de PGS15 wordt dit lichtere regime van
toepassing verklaard op een hoeveelheid van maximaal. 25 ton (de hoeveelheid die met één transportmiddel
kan worden vervoerd). Bos wil 120 ton aan gevaarlijke (afval)stoffen in containers op kunnen slaan. Aan
deze extra hoeveelheid boven de 25 ton stellen wij de aanvullende eis dat dit geen betrekking mag hebben
op brandbare stoffen.
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen voor laswerkzaamheden en snijbranden. Het gaat dan
om drie flessen propaan van elk 200 liter en zes bokken zuurstof van elk 1800 liter.
De opslag van gasflessen valt onder PGS 15. In de vergunning zijn voorschriften gesteld conform de richtlijn
PGS 15.
De voorschriften voor deze activiteiten zijn opgenomen in het hoofdstuk veiligheid.
3.16
Energie
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-3).
Aanvrager behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot dit convenant mogelijk is.
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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" van mei 2003.
Binnen de inrichting wordt naar schatting 12.050 kWh elektriciteit en 3020 m3 gas per jaar verbruikt.
Het totale energieverbruik van de inrichting is daarmee lager dan de grenzen uit de Circulaire. Wij hebben
het dan ook niet nodig geacht om in dit geval voorschriften over het onderwerp energie in de vergunning op
te nemen.
3.17
Grondstoffen-en waterverbruik
Gezien het geringe verbruik van leidingwater van circa 56 m3 worden in deze vergunning geen voorschriften
gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting
toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften te verbinden aan de
inrichting.
3.18
Verkeer en vervoer
Het aantal vervoersbewegingen per dag naar de inrichting bedraagt volgens tabel 2 in het akoestisch
onderzoek(bijlage 3 van de aanvraag), circa 52 (vrachtwagens), 40 (bedrijfswagens) en 30 (personenauto's).
Op grond hiervan zijn wij 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.
3.19
Proefnemingen
Voor Bos is het zoeken naar verbeter!ng(en) van bewerkingsmethoden een terugkerend aandachtspunt.
Onderzoek en/of -ontwikkeling draagt veelal ook bij aan verbetering van de afval bewerking. Hiertoe kan het
nodig zijn om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die manier kan
informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen van de
bewerkingsmethoden en de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties. Proefnemingen worden
gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij uit van maximaal zes maanden).
Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen
vergaren.
Wij achten het uitvoeren van proefnemingen bij Bos acceptabel. Hierbij refereren wij nog aan het BREF
Waste (blz. 514 : par. 5.1, 1sub j) waarin de ontwikkeling van schonere technologieën voor de verwerking
van afvalstoffen als BBT wordt aangemerkt. Wel zijn wij van oordeel dat aan de proefnemingen
randvoorwaarden dienen te worden gesteld. Proefnemingen dienen ruim voor aanvang (minimaal vier
weken) bij ons voor toestemming te worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen.
Tevens dient over de resultaten van de proef aan ons te worden gerapporteerd.
De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze
vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons college.
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten
daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een procedure
op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen.
3.20
Overige aspecten
3.20.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat 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, tweede lid,
genoemde wetten.
3.20.2 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen driejaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
3.20.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan 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.
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3.20.4 Toekomstige ontwikkelingen
De beschreven uitbreidingen en ontwikkelingen worden binnen een periode van driejaar gerealiseerd.
Verder zijn er geen ontwikkelingen aanstaande, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering of de
milieubelasting vanwege de nu aangevraagde inrichting.
3.21
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.
3.22
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
"
Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
"
Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
"
Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
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 Bos Recycling B.V.
de gevraagde revisievergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor een termijn van 10 jaar.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
Hoofdstuk 2 omschrijving van de activiteiten;
Paragraaf 3.1.2 bodembedreigende activiteiten;
Tabel 3.5.1 : euralcodes;
Overzichtstekening bijlage 1.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
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5.4
Geldigheid van de vergunning
Overeenkomstig artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervangt deze vergunning, met ingang van
het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen. Deze eerder
verleende vergunningen vervallen pas op het moment dat deze vergunning zowel in werking is getreden als
onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 3.3.1 en 3.3.2 nadat
de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen
is voldaan.
Groningen, 19 mei 2009

Gedeputeerde Staten van Groningen:
, voorzitter
, secretaris.

^^£>

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Bos Recycling BV, Rouaanstraat 43, 9723 CC Groningen; __
Gemeente Groningen, Milieudienst Postbus 742 te Groningen;
Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.
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VOORSCHRIFTEN.
INHOUDSOPGAVE
1

ALGEMEEN
1.1
1.2

2

Opslag van afvalstoffen
Acceptatie
Bedrijfsvoering
Elektrische en elektronische apparatuur
Hout

Algemeen
Risicobeperkend onderzoek (monitoring)
Onderzoeken
Herstelplicht (bodemsanering)

26
27
27
28
28

Containers geladen met gevaarlijke stoffen
Gasflessen
Acculaadplaats

28
29
29
29

Doelvoorschriften
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1

ALGEMEEN

1.1
Algemeen
1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.2
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan
het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

1.1.3
De inrichting mag uitsluitend geopend zijn op maandag tot en met zaterdag van 6.00 uur tot 23.00 uur.

1.1.4
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.
1.1.5
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.

1.1.6
Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting ter zake verantwoordelijke personen op
de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Voordat werkzaamheden worden verricht op het terrein
van de inrichting moeten alle betrokken personen zodanig zijn geïnstrueerd, dat zij handelen in
overeenstemming met bij of krachtens de wet gestelde voorschriften (bijvoorbeeld door bedrijfsinstructies).
Hierbij worden ook gerekend: het kennen van de gevaarsaspecten van de gebruikte stoffen alsmede de
werkwijze en de te nemen maatregelen bij incidenten teneinde nadelige gevolgen voor het milieu te
voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.
1.1.7
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin wordt aangegeven waar de informatie
omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden
bijgehouden. Via het registratiesysteem moet de volgende informatie zijn opgenomen:
- De schriftelijke instructies voor het personeel;
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen etc.
- Registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van
bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks,
keuringen van stookinstallaties, 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 klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende aanvraag en de milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en
meldingen;
Documenten die ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 3 jaar binnen
de inrichting worden bewaard.
1.2
Uitvoeren van een proef
1.2.1
Uiterlijk 1 maand voor het uitvoeren van een proef dient vergunninghouder hierover het bevoegd gezag
schriftelijk te informeren. Hierbij dient ten minste te worden aangegeven:
- doel en duur van de proef;
- technische beschrijving van de toegepaste techniek;
- de verwachte integrale milieubelasting en de maatregelen om de nadelige gevolgen voor het milieu te
voorkomen..
De proef mag niet eerder worden gestart dan nadat schriftelijk toestemming is verkregen van het bevoegd
gezag.
1.2.2
Na beëindiging van de proef dient vergunninghouder het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 2
maanden na beëindiging van de proef schriftelijk te informeren over de resultaten van de proef.
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AFVALSTOFFEN
2.1
Opslag van afvalstoffen
2.1.1
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden
2.1.2
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
a
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b
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;
c
deze tegen normale behandeling bestand is;
d
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting
komen.
2.1.3
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
2.1.4
De termijn van opslag van binnen afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de
termijn van opslag van afvalstoffen maximaal driejaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen
van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen.
2.1.5
Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging
alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.
2.2
Acceptatie
2.2.1
In de inrichting mogen de in onderstaande tabel genoemde maximale hoeveelheden niet worden
overschreden:
Benaming afvalstof
schroot en metalen
metalen uit huishoudelijk afval
kunststoffen
wit- en bruingoed
A-en B-hout
Afgewerkte olie
Batterijen/Accu's
containers met gevaarlijke
afvalstoffen
autobanden

aanvoer per laar
25.000 ton
2500 ton
4800 m3
4800 m3
1000 ton

50.000 ton
5000 ton
9600 m3
600 m3
1000 ton
60 liter
9,9 ton
120 ton (afvoer binnen 48 uur)

132

40 m3

160 m3

2.2.2
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en
de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift
2.2.3 toegezonden wijzigingen.
2.2.3
Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee
weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van
de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten 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.
2.2.4
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Bij de acceptatie van afvalstoffen dient beoordeeld te worden of geen geurvormende stoffen binnen de
inrichting worden gebracht. De te accepteren metalen en kunststoffen dienen vrij te zijn van aanhangende
(en in potentie buiten de inrichting) geurveroorzakende stoffen.
2.3
Bedrijfsvoering
2.3.1
Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden
afvalstoffen worden be-/verwerkt:
Be-/verwerking
Te be-/verwerken afvalstoffen Maximale hoeveelheid
(gebruikelijke benaming)
scheiden banden en velgen
wielen
160 m3
handmatige demontage
wit- en bruingoed
4800 m3
verkleinen door granuleren
kunststoffen
4800 m3
verkleinen met knipschaar en metalen en schroot
25.000 ton
alligatorschaar
sorteerband
metalen uit huishoudelijk afval 2500 ton
2.3.2
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
2.3.3
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort
worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
2.3.4
De opslaghoogte mag maximaal 8 m bedragen ten opzichte van het maaiveld.
2.3.5
Binnen één maand na ieder jaar dient een inventarisatie plaats te hebben gevonden van de in de inrichting
op de laatste week van het jaar aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens
dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden
verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:
a
een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
b
de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
c
de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde
gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.
2.4
Elektrische en elektronische apparatuur
2.4.1
Indien gescheiden ingezamelde elektrische en elektronische apparatuur op de inrichting worden
geaccepteerd voor bewerking dan moeten ten minste de volgende stoffen, preparaten en onderdelen zijn
verwijderd:
- alle vloeistoffen;
- polychloorbifenyl (PCB)-houdende condensatoren;
- kunststoffen die gebromeerde brandvertragers bevatten;
- asbestafval en onderdelen die asbest bevatten;
- chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's en HCFK's of fluorkoolwaterstoffen HFK's), koolwaterstoffen (HC's);
- gasontladingslampen;
- onderdelen die radioactieve stoffen bevatten;
- elektrolytische condensatoren die tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen bevatten (hoogte > 25 mm,
diameter > 25 mm, of met een naar verhouding vergelijkbaar volume).
2.4.2
Indien gescheiden ingezamelde elektrische en elektronische apparatuur op de inrichting worden
geaccepteerd voor bewerking dienen tijdens deze bewerking ten minste de volgende stoffen, preparaten en
onderdelen te worden verwijderd:
- batterijen;
- printplaten van mobiele telefoons in het algemeen en van andere apparaten als de oppervlakte van de
printplaat meer dan 10 cm2 bedraagt;
- tonercassettes met vloeibare of pasteuze toner, en kleurentoner;
- kwikhoudende onderdelen zoals schakelaars en lampen voor achtergrondverlichting;
- beeldbuizen;
- LCD-schermen (in voorkomend geval met toebehoren) met een oppervlak van meer dan 100 cm2 en
schermen met achtergrondverlichting met behulp van gasontladingslampen;
- uitwendige elektrische kabels;
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- onderdelen die vuurvaste keramische vezels bevatten;
2.4.3
De conform het vorige voorschrift verwijderde stoffen, preparaten en onderdelen moeten worden verwijderd
of nuttig te worden toegepast in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG.
2.4.4
Voor het bepalen van het gewicht van het verwerkte afval moet weegapparatuur aanwezig zijn.
2.4.5
Voordat elektrische en elektronische apparatuur wordt verwerkt moet deze overdekt worden opgeslagen
boven een vloeistofdichte vloer. De verwerking van elektrische en elektronische apparatuur moet
plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer.
In afwijking hiervan mogen elektrische en elektronische apparatuur die geen bodembedreigende vloeistoffen
bevatten boven een vloeistofkerende vloer worden bewaard en bewerkt.
2.4.6
Voor de opslag van gedemonteerde reserveonderdelen moet geschikte opslag aanwezig zijn.
2.4.7
Voor de opslag van batterijen en ander gevaarlijk afval moeten geschikte containers aanwezig zijn.
2.5

Hout

2.5.1
Hout moet ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden gescheiden worden
(aangeboden) en opgeslagen in de categorieën A en B hout.
2.5.2
De houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin,
grond, dakbedekking, papier.
2.5.3
Binnen 5 meter van de houtopslag mogen zich geen brandbare stoffen bevinden.

3

BODEM

3.1

Algemeen

3.1.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico).

3.1.2
Voordat de sorteerband en de granuleerinstallatie wordt geplaatst, dient onderzoek te zijn uitgevoerd op
welke wijze voldaan wordt aan het gestelde in voorschrift 3.1.1. bij het sorteren. De resultaten van dit
onderzoek moeten een maand voor ingebruikname van de sorteerband aan het bevoegd gezag worden
overgelegd.

3.1.3
Inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dienen geïnspecteerd en goedgekeurd te zijn
overeenkomstig CUR/PBV-44.

3.1.4
Op de plaatsen in de inrichting waar handelingen plaatsvinden met vloeistoffen of vloeistof bevattende
onderdelen is een vloeistofdichte vloer aangebracht. Dit geldt in ieder geval voor het gedeelte van de
inrichting (loods) die bestemd zijn voor de opslag van verontreinigd draaisel, accu's, hulpstoffen en
batterijen.
Gemorste of gelekte vloeistoffen moeten onmiddellijk opgeruimd worden. Hiervoor moeten op de plaatsen in
een inrichting waar deze vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen
aanwezig zijn.
Voor eventueel gemorst accuzuur dient voldoende neutralisatiemiddel (bv.natriumcarbonaat) aanwezig te
zijn.

3.1.5
Emballage met bodembedreigende stoffen moet zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte lekbak. De
inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen
emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de
inwerking van de opgeslagen stoffen

3.1.6
Lekbakken dienen vloeistofdicht te zijn en bestand tegen de stoffen die erin kunnen lekken. Lekbakken
dienen schoon te worden gehouden en halfjaarlijks visueel te worden geïnspecteerd op lekdichtheid en
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eventuele beschadigingen. Niet vloeistofdichte lekbakken dienen onmiddellijk te worden hersteld en
vervangen.
3.1.7
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping).
3.1.8
In de inrichting dient een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen
aanwezig te zijn. 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.
3.1.9
Het verwijderen van het omhulsel van een kabel in de kabelpelmachine dient in de loods boven een
vloeistofdichte vloer plaats te vinden.
3.1.10
Als met pvc geïsoleerde kabels in de kabelpelmachine worden verwerkt, dan hoeft niet te worden voldaan
aan voorschrift 3.1.9
3.1.11
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie,
dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
betreffende afvalstoffen.
3.2
Risicobeperkend onderzoek (monitoring)
3.2.1
In afwijking van voorschrift 3.1.1 kan bij de activiteiteiten verricht met de schrootschaar volstaan worden met
een monitoringssysteem dat voldoet aan bodemrisicocategorie A* (aanvaardbaar risico op
bodemverontreiniging) zoals gedefinieerd in de NRB.
3.2.2
Beheer en exploitatie van het monitoringssysteem dient plaats te vinden overeenkomstig hoofdstuk 6 van de
"Richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten" zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van onderdeel
B1 van de NRB.
3.2.3
De peilbuis dient minimaal jaarlijks te worden bemonsterd en het monster dient minimaal op minerale olieën
te worden geanalyseerd.
3.2.4
Monitoringsresultaten dienen na elke monitoringsronde te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.
3.2.5
Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag eisen dat het
monitoringssysteem of het monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen 3 maanden na een schriftelijke
aanwijzing dient het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden
overeenkomstig de aanwijzing.
3.3
Onderzoeken
3.3.1
Op aanwijzing van het bevoegd gezag dient een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit
te worden uitgevoerd 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 minimaal dezelfde
opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd.
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
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Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n)
en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
3.3.2
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.Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek
kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld
door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht,
indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
3.4

Herstelplicht (bodemsanering)

3.4.1
Indien uit monitoring of anderszins 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 wordt hersteld.
3.4.2
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.

4

VEILIGHEID

4.1
Containers geladen met gevaarlijke stoffen
4.1.1
Containers met gevaarlijke (afval)stoffen dienen binnen 48 uur afgevoerd te worden naar een erkende
verwerker.

4.1.2
De containers met gevaarlijke (afval )stoffen dienen op het conform de in voorschrift 4.1.3 toten met 4.1.13
gespecificeerde parkeergedeelte te zijn geplaatst.

4.1.3
Het parkeergedeelte moet op een duidelijke wijze zijn gemarkeerd, en ten minste 2 m verwijderd van een
andere opslag of een gebouw. Nabij het parkeergedeelte moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn.

4.1.4
Gevaarlijke stoffen van verpakkingsgroep l (zeer gevaarlijke stoffen) en gevaarlijke stoffen van de ADRklasse 1, ADR-klasse 6.2 (behoudens categorie 13 en 14) en ADR-klasse 7 mogen niet op het
parkeergedeelte aanwezig zijn.

4.1.5
Er mag niet meer dan 25 ton aan brandbare gevaarlijke stoffen in containers aanwezig zijn.

4.1.6
Containers met gevaarlijke stoffen moeten tegen aanrijding zijn beschermd door
organisatorische of fysieke maatregelen.
Toelichting:
Het betreft hier bijvoorbeeld technische maatregelen als aanrijdbescherming op risicovolle plaatsen of

organisatorische maatregelen als routering van voertuigen binnen de inrichting.
4.1.7
Het parkeergedeelte waar containers met gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moet
zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en minimaal vloeistofkerend zijn. Een vloer moet voldoende
stabiliteit bieden en vlak zijn.

4.1.8
Containers met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn opgesteld, dat ze altijd voor inspectie
bereikbaar zijn en kunnen worden afgevoerd naar de vloeistofdichte vloer.
4.1.9
Indien een container die is beladen met gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen lekt of
er een vermoeden hiervoor bestaat, moet deze (tank)container direct op een vloeistofdichte vloer worden
geplaatst voor verdere behandeling of reparatie op voorwaarde dat veilig intern vervoer kan worden
gewaarborgd.
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4.1.10
Containers met gevaarlijke stoffen mogen niet worden gestapeld.
4.1.11
Containers met gevaarlijke stoffen moeten zodanig worden geplaatst dat minimaal één gevaarsetiket
zichtbaar blijft die de correcte inhoud van de container weergeeft.
4.1.12
Er moeten maatregelen genomen worden om, in geval van lekkage, te voorkomen dat gelekte
vloeistof in het oppervlaktewater of het riool geraakt.
Toelichting: dit kan middels de instructies om in geval van lekkage rioolputten af te dichten. De in de instructie
voorgeschreven technische voorzieningen moeten direct beschikbaar zijn.

4.1.13
Voertuigen met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn geparkeerd, dat deze te allen tijde uit de
opstelplaats kunnen worden weggereden.
4.2
Gasflessen
4.2.1
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig hoofdstuk 6.2
vandePGS 15.
4.3
Acculaadplaats
4.3.1
Tijdens het laden van de accu's mag binnen de ruimte waar accu's worden geladen niet worden gerookt en
mag geen open vuur aanwezig zijn.
4.3.2
Onderdelen van de electrische installaties binnen de ruimte waar accu's worden geladen mogen geen
vonkende delen bevatten en moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle
omstandigheden geen aanleiding tot ontploffing geven.
4.3.3
Een acculader moet zijn geaard.
4.3.4
Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts plaatsvinden als de stroom is
uitgeschakeld.

4.3.5
De ruimte met de acculader moet zijn geventileerd door middel van een niet-afsluitbare opening, die is
aangebracht nabij de afdekking en een niet-afsluitbare opening, die is aangebracht nabij de vloer. De
openingen moeten een gezamenlijke doorlaat hebben van ten minste 1/250 van het vloeroppervlak van de
betreffende ruimte en moeten zijn voorzien van een muisdichtventilatierooster.

5

GELUID EN TRILLINGEN

5.1
Doelvoorschriften
5.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten,
mag op de in de onderstaande tabel aangegeven punten niet meer bedragen dan de daarbij vermelde
waarden:
punt
ligging
coördinaten
07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00
uur
uur
uur
X
y
Bos-01
Bos-02
Bos-03

W106
W107
ZP128

referentiepunten
236.696
579.590
236.823
579.580
236.693
579.457
beoordelingspunten
Klein Martijn/Bloemersmaborg 235.856
579.413
236.275
woning te Essen
579.210
236.738
579.022
zonepunt zuid
noord-west
noord-oost
zuid
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60
62
60

52
53
51

43
44
44

34
39
40

24
29
31

16
21
22

5.2
Middelvoorschriften
5.2.1
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus
geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting welke in de akoestische modelvorming, overeenkomstig
het thans geldende zonebeheermodel, voor deze vergunning is gehanteerd. De beoordelingshoogte
bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven op bijlage 2 bij deze beschikking.
5.2.2
Bij een melding ingevolge art. 8.19 Wm mag van de waarden op de referentiepunten, zoals aangegeven in
voorschrift 5.1.1 worden afgeweken, mits bij de melding met een akoestisch rapport wordt aangetoond dat
aan de waarden op de beoordelingspunten zoals aangegeven in voorschrift 5.1.1 wordt voldaan.
5.2.3
Langs de zuidgrens en de oostgrens van het terrein van de inrichting moet een gesloten betonnen keerwand
met een minimale hoogte van 2 meter aanwezig zijn. De keerwand dient aangesloten te zijn zonder
openingen en dient een massa te hebben van minmaal 10 kg per m2.

6

LUCHT

6.1

Emissies van stoffen uit puntbronnen

6.1.1
Indien de emissievracht aan stof in de afgassen uit een puntbron van de granuleerinstallatie groter is dan 0,2
kg per uur, zijnde de grensmassastroom van stof uit de NeR, dan is een concentratie-eis van 5 mg/Nm3 van
toepassing. De concentratie-eis is gebaseerd op het daggemiddelde en droge afgassen.
6.1.2
Indien de emissievracht aan stof in de afgassen uit een puntbron van de granuleerinstallatie kleiner is dan
0,2 kg per uur, zijnde de grensmassastroom van stof uit de NeR, dan is een concentratie-eis van 50 mg/Nm3
van toepassing. De concentratie-eis is gebaseerd op het daggemiddelde en droge afgassen

6.1.3
De emissie aan stof van de granuleerinstallatie wordt binnen 4 maanden na ingebruikname van de
granuleerinstallatie bepaald. De meting wordt uitgevoerd volgens NEN-EN 13284-1. De resultaten worden
binnen twee maanden na uitvoering van de bepaling overgelegd aan het bevoegd gezag.

6.1.4
Alle periodieke of éénmalig uit te voeren emissiemetingen dienen te worden verricht door een daartoe
geaccrediteerde instelling/deskundige.

6.1.5
Een andere gelijkwaardige meetmethode is toegestaan indien hier schriftelijke goedkeuring voor is
ontvangen van het bevoegd gezag.

6.1.6
De metingen worden uitgevoerd bij normale bedrijfsomstandigheden met de hoogste emissie.

6.1.7
De uitvoering van een emissiemeting dient twee weken voor datum te worden gemeld aan het bevoegd
gezag.
6.1.8
De meting moet bestaan uit 3 deelmetingen van elk minimaal een half uur.

6.1.9
De meetonzekerheid van de meting wordt bepaald door de meetinstantie als 95% betrouwbaarheidsinterval
en mag niet groter zijn dan 30%. Bij een serie van n deelmetingen, moet het gemiddelde meetresultaat
worden verminderd met de waarde voor de totale meetonzekerheid gedeeld door Vn.
Aan de emissie-eis wordt voldaan als de zo bepaalde toetswaarde lager is dan de in voorschriften 6.1.1. en
6.1.2. weergegeven emissie-eis

6.1.10
Gemeten dient te worden per puntbron.

6.1.11
In de rapportage van een meting dient het volgende te worden vastgelegd:
- meetresultaten;
- toetsing aan de emissiegrenswaarde;
- de representatieve bedrijfssituaties en de procescondities en belasting c.q. de bedrijfsomstandigheden
waarbij de metingen zijn verricht;
- met welke apparatuur en op welke wijze is gemeten;
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- het aantal metingen c.q. meetsessies en hun tijdsduur;
- op welke plaats is gemeten;
- de toegepaste meetmethoden, waarbij ingeval wordt afgeweken van een erkende meetnorm de afwijking
duidelijk wordt gemotiveerd;
- een beschouwing over de fouten die in de metingen kunnen voorkomen en over de nauwkeurigheid van de
metingen.
- welk bedrijf of welke instantie de metingen uitvoert en het certificaat waaronder wordt gemeten.
De rapportage dient uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van de desbetreffende metingen te worden
overgelegd aan het bevoegd gezag.
6.2

Geur

6.2.1
De geur van op de inrichting aanwezig (afval)stoffen, mag niet op 50 meter van de grens van de inrichting
waarneembaar zijn. Indien op een afstand van meer dan 50m geur van deze inrichting wordt waargenomen
dient de vergunninghoudster in overleg met het bevoegd gezag doeltreffende geurmaatregelen te nemen.
6.3

Interne transportmiddelen

6.3.1
In de inrichting aanwezige interne transportmiddelen moeten zijn voorzien van een in goede staat van
onderhoud verkerend uitlaatsysteem. Verbrandingsmotoren van voertuigen moeten zijn voorzien van
doelmatige en in goede staat verkerende geluiddempers.

6.3.2
De verbrandingsmotor van een intern transportmiddel moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen
nagenoeg roet- en rookloos zijn.
6.3.3
Van stilstaande motorvoertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
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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-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, 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, CPR,
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 bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
Bestel adressen
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-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 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
AD R-klasse:
Klasse van stoffen zoals ingedeeld in Accord européen relatief aux transport internationaux de
marchandises dangereuses par route
ADR-verpakkingsgroep
Een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens het vervoer conform het ADR
zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden.
Verpakkingsgroep l:
zeer gevaarlijke stoffen
Verpakkingsgroep II: gevaarlijke stoffen
Verpakkingsgroep III: minder gevaarlijke stoffen
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren.
BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
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BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodem bedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodemrisicochecklist
uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE 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.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.
NUTTIGE TOEPASSING:
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage NB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een
andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe
veiligheid).
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
RISICO:
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De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
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BIJLAGE 2 : REFERENTIEPUNTEN GELUID

schaal = ca. 1 : 1.250
oorsprong = 236630, 579400
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BIJLAGE 3 : BEOORDELINGSPUNTEN GELUID

schaal = C3. t : 5.000
oorsprong = 235750, 578980
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BIJLAGE 4 : AFVALSCHEIDINGSTABEL
Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen

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

Folie
EPS (piepschuim)

Okg

Plastic bekertjes

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
± 500 bekertjes

Overige kunststoffen
Autobanden

25 kg
5 banden

GFT/Swill
Groenafval

200 kg
200 kg

Houten pallets
Overig houtafval

2 pallets (± 40 kg)
40 kg

Glazen verpakkingen
Metalen

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

Steenachtig materiaal / Puin
Textiel

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
40 kg

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

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