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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 22 september 2009
Nr, 2009-55.766/39, MV
Zaaknummer: 196573
verzonden;

2 8 SEP. 2009

Beschikken hierbij op de aanvraag van Over Milieu BV om een revisievergunning op grond van de Wet
milieubeheer voor Acceptatie, opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen.

1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 10 maart 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Over Milieu bv voor een revisievergunning
ingevolge artikel 8.4. lid 1 van de Wet milieubeheer voor de onderstaande activiteiten:
inzamelen, op- en overslaan en composteren van groenafval;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van (verontreinigde) grond en baggerslib;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van riool- en kolkenslib en veegvuil;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval;
inzamelen, op- en overslaan van grof (huishoudelijk) afval;
Inzamelen, op- en overslaan en bewerken van beton, puin, stenen en asfalt;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van (ballast)grind;
inzamelen, op- en overslaan van teerhoudende producten;
inzamelen, op- en overslaan van asbest en asbesthoudende stoffen;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van A, B en C-hout;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van rubber;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van kunststoffen;
inzamelen, open overslaan en bewerken van folie;
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van hoogcalorische ah/alstromen;
inzamelen, op- en overslaan van metalen;
inzamelen, op- en overslaan van glas, inzamelen, op- en overslaan en bewerken van steenwol;
inzamelen, op- en overslaan van nieuwe en gebruikte bouwstoffen en bouwmaterialen;
het exploiteren van een afvalbrengstation voor particulieren.
De inrichting is gelegen aan Industriestraat 34 te Stadskanaal, kadastraal bekend gemeente Onstwedde,
sectie W nummers 504 (gedeeltelijk), 553, 554 (gedeeltelijk), 555, 556, 559, 560 en 571.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 2 8 . l a l , 28.1.a2, 28.1.a4, 28.Ib, 28.4.a1, 28.4a3, 28.4.a5,
28.4.a6, 28.4.b1, 28.4.b2, 28.4.c1 en 28.4.c2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Opgrond van de categorieën 28.4.a1, 28.4a3, 28.4.a5, 28.4.a6, 28.4.b1, 28.4.b2, 28.4.cl en 28.4.c2van 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:
Revisievergunning van 23-07-2002;
Melding van 07-09-04: wijziging opslaghoogtes (nr. 2004-20230);
Melding van 09-08-05: Vergroting terreinoppervlak, plaatsing bedrijfshal en wijziging kadastrale
nummers (nr. 2005-16872);
Melding van 07-11-05: bouw loods (2005-21469);
Mededeling van 17-01-06: over bedrijfshal (2006-01151);
Melding van 18-01-06: acceptatie, opslaan en bewerken spoorwegballast (2006-01263);
Melding van 27-07-07: verplaatsing groencompostering (zaak nr. 40307).
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1.3
Achtergrond aanvrager
Over Milieu B.V. bestaat ca. 10 jaar. Over Milieu B.V. is een recyclingbedrijf dat zich richt op een zo hoog
mogelijke graad van hergebruik van afvalstoffen. Hun activiteiten bestaan voornamelijk uit het inzamelen,
verwerken en scheiden van verschillende afvalstromen, om ze daarna op te werken tot hoogwaardige grond
en brandstoffen.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
Doel van de vergunningaanvraag is te komen tot een herziening van de vigerende vergunning in verband
met:
uitbreiding van het bedrijfsterrein;
vergroting van de verwerkingscapaciteit;
uitbreiding van de activiteiten.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 16 maart 2009 schriftelijk bevestigd.
De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling
van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, per brief van datum 29 mei
2009 Over Milieu in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de
behandeling van de aanvraag is opgeschort. Na ontvangst op 1 juli 2009 van de ontbrekende gegevens is
de voorbereidingsperiode weer gestart.
De aanvullende gegevens maken onderdeel uil van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming
van dit besluit.
In de periode na het nemen van het ontwerpbesluit hebben wij de voorschriften in dit definitieve besluit op de
volgende wijze aangepast:
Voorschrift 3.3.9 is aangevuld met de verplichting dat bij geurhinder alle mogelijke maatregelen
worden getroffen om de geurhinder weg te nemen danwei te beperken.
Voorschrift 3.6.8 is aangevuld met de uitzondering van de lozing van huishoudelijk afvalwater
Er is een voorschrift opgenomen, voorschrift 4.5.4, die aangeeft dat een calamiteitenopslag vooraf bij
ons gemeld moet worden
Tot slot zijn er nog twee voorschriften verwijderd, voorschriften 2.1.9 en 5.15.16 omdat dit dubbelende
betrof ten aanzien van eerder opgenomen voorschriften, voorschriften 1.1.4 en 3.3.9.
2.2
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend
bij waterschap Hunze en Aa's. Op grond van hoofdstuk 14 Wm zijn de aanvragen gecoördineerd voorbereid
en behandeld. Verder heeft, met het oog op de onderlinge samenhang van de beschikkingen, door middel
van ambtelijk overleg een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden tussen beide vergunningen.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet waarvooreen bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en
gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een
vergunning in het kader van de Woningwet is daarom wenselijk. De aanvraag om bouwvergunning is echter
nog niet ingediend. Wij wijzen u erop dat overeenkomstig artikel 5.3 van het IvB een afschrift van de
aanvraag om bouwvergunning gelijktijdig met de indiening van die aanvraag aan ons moet worden
toegezonden.
De gevraagde Wm-vergunning treedt in zijn geheel niet in werking zolang de bouwvergunning die vereist is
voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (art. 20.8 van de Wm).
2.3
M.e.r. beoordelingsplicht
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.
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2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van gemeente Stadskanaal;
de Regionale Brandweer;
Waterschap Hunze en Aa's.
Waterdienst
Op grond van artikel 7.2 lid 2b van het Ivb moeten wij het college van b&w van de gemeenten waarvan de
grens is gelegen op meer dan 200 meteren minder dan 10 kilometer van de plaatswaarde inrichting zal zijn
of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van de vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel
zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu , veroorzaakt door
de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening
dat dit laatste het geval is.
Op 16 maart 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.
2.5
Interne advisering en afstemming Brandweer
De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de Regionale
Brandweer. Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag hebben ze een advies uitgebracht. De
brandweer adviseert ons om compartimentering van de brandbare afvalstoffen overeenkomstig de
handreiking "handreiking bepalingmethode warmtestraling opslag van hout" vastte stellen.
Bij het opstellen van deze beschikking is dit advies in acht genomen.
2.6
Processtappen
Op 16 maart 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs.
Op 2 juli 2009 hebben wij de ontvangst van de aanvulling op de aanvraag bevestigd.
Een exemplaar van het ontwerpbesluit hebben wij aan vergunningaanvraagster en gelijktijdig met een
exemplaar van de aanvulling tevens voor advies aan de adviserende bestuursorganen gezonden. Zij zijn
daarbij in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit ons
college ter zake ingevolge de Wm te adviseren.
Er is een verslag van het vooroverleg opgesteld. Dit verslag is met de aanvraag en de ontwerpbeschikking
ter inzage gelegd.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van 30 juli 2009 tot en met 9 september 2009 en de
mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen over het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in
het Dagblad van het Noorden van 25 juli 2009 en in het huis-aan-huisblad 'De Kanaalstreek' van 29 juli
2009.
Er 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 de 1,5 ou/geurcontour rond de inrichting.
Van de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen is geen gebruik gemaakt
Van de terinzagelegging van het besluit van 7 oktober tot en met 17 november 2009 en de mogelijkheid tot
het instellen van beroep tegen het besluit is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 3
oktober 2009 en in het huis-aan-huisblad 'De Kanaalstreek' van 7 oktober 2009.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 toten met 8.11 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 en in artikel 8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voorde
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. 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 hebben wij de mogelijkheid om een vergunning te
weigeren wanneer door het verlenen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of
inpassingsplan. Wij hebben geen aanleiding te veronderstellen dat de aangevraagde activiteiten een goede
ruimtelijke ontwikkeling frustreren en zien derhalve geen reden om de vergunning te weigeren.
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3.3
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.
Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) gebaseerd. Het activiteitenbesluit is niet van toepassing op bedrijven die zijn aangemerkt als een een
gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1 van de Wm. Ingeval van Over
Milieu B.V. is sprake van een gpbv-installatie.
3.4
IPPC richtlijn/Beste Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Over Milieu B.V. valt onder categorie 5.1 als aangegeven in bijlage 1 van de IPPC richtlijn en is dus een
gpbv installatie. Daarom is in deze vergunning met de volgende BBT documenten rekening gehouden:
BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling;
BREF Afvalbehandeling;
BREF Cross media & economics;
BREF Monitoring;
Circulaire energie in de milieuvergunning;
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;
NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en errata;
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.
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.
3.5
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 voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Gedeputeerde Staten van Groningen op 17 juni
2009 hebben vastgesteld. Het is strategisch van aard en gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer
van de leefomgeving.
De hoofddoelstelling van het omgevingsbeleid 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)".
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:

pagina 7 van 67

zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau de
daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de manier waarop we omgaan met gevaarlijke
stoffen en afval.
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen,
in de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. 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
Branche specifieke regelingen
Besluit bodemkwaliteit
Het Bouwstoffenbesluit is volledig vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Dit is gefaseerd uitgevoerd.
Per 1 januari 2008 is het gedeelte voorde toepassingen op waterbodem (soms 'natte toepassing' genoemd)
en per 1 juli 2008 is het overige gedeelte voor de toepassingen op landbodem (soms 'droge toepassing'
genoemd) ingegaan. In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging,
bouwstoffen, grond, en baggerspecie vastgelegd. Dit besluit valt onder de Wet milieubeheer. In het Besluit
bodemkwaliteit zijn de hoofdlijnen uiteen gezet. In de onderliggende Regeling bodemkwaliteit staan meerde
details beschreven.
Het Besluit bodemkwaliteit is rechtstreeks werkend (ook binnen inrichtingen). Bodemintermediairs zoals
adviesbureaus, laboratoria en aannemers moeten aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen staan in
zogenoemde certificatierichtlijnen. Daarin staat hoe een bodemintermediair bepaalde werkzaamheden moet
uitvoeren. Bovendien staat in deze richtlijn hoe de naleving wordt gecontroleerd. Er zijn certificatierichtlijnen
voor:
partijkeuringen voor grond en andere bouwstoffen;
laboratoriumanalyses van (water-)bodem en bouwstoffen;
milieuhygiënisch veldwerk bij (water-)bodemonderzoek;
onderzoek en advies op het gebied van (water-)bodembeheer;
milieukundige begeleiding en evaluatie van (water-)bodemsaneringen;
uitvoering van (water-)bodemsaneringen;
toepassing van grond en gerijpte baggerspecie in werken;
reiniging van grond en be- en venwerking van baggerspecie.
In de aanvraag is aangegeven dat de handelingen met grond en baggerspecie overeenkomstig BRL 9335
worden uitgevoerd. Deze BRL is een vorm van zelfregulering, mede ten behoeve van uitwerking van wet- en
regelgeving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit met als doel de
controleerbaarheid, inzichtelijkheid én uniformiteit van het gehele traject van bodemonderzoek tot en met
verwerking van grond en baggerspecie in toepassingen te bevorderen (KWALIBO). Bij het opstellen van
deze beschikking is rekening gehouden met de voorschriften uit dit besluit.
3.8
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Over Milieu B.V. beschikt over een milieuzorgsysteem dat niet is gecertificeerd. Het betreft een
kwaliteitsmanagementsysteem waarin milieuzorg een plaats heeft gekregen, in de beleidsverklaring wordt
aangegeven dat door een gezamenlijke inspanning op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en
milieu veriiezen door ongevallen en milieu-incidenten worden beperkt. Daarnaast heeft het zorgsysteem een
rol gespeeld bij de beoordeling van het acceptatie en verwerkingsbeleid en de AO/IC. Bij het stellen van
voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.
3.9
Groene wetten
3.9.1
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.
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3.9.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of
voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden. Wij zijn
daarom van mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet nodig is.
3.10
Afvalbeheerplan
De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederiand om periodiek een of
meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Op 3 maart 2003 is het eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
in werking getreden. De geldingsduur van het eerste LAP eindigde op 3 maart 2009. Het tweede LAP zal,
gelet op de notificatieprocedure bij de Europese Commissie en de behandeling in de Tweede Kamer, naar
venwachting pas in juli 2009 worden vastgesteld door de minister van VROM. Daarna volgt de publicatie van
het vaststellingsbesluit in de Staatscourant en vier weken na die publicatie de inwerkingtreding. Het bevoegd
gezag wordt geadviseerd het eerste LAP als referentiekader te blijven gebruiken tot het moment dat de
ministervan VROM het tweede LAP heeft vastgesteld. Inwerkingtreding van het tweede LAP vindt dan
weliswaar enkele weken later plaats, maar als het vaststellingbesluit is getekend, is duidelijk wat de tekst van
het tweede LAP is. Het beleid ten aanzien van de afvalstoffen die binnen de inrichting van Over Milieu BV
worden venwerkt wijzigt niet.
Wij hebben de aanvraag zowel aan het eerste als het tweede LAP getoetst. Wij gaan ervan uit dat bij de
definitieve beschikking het tweede LAP van kracht is. in deze vergunning verwijzen wij daarom alleen naar
het tweede LAP.
3.11
Afvalpreventie en afvalscheiding
Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie
bij bedrijven 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 totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt 22 ton, ca. 2 ton daarvan is gevaariijk
afval. 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 jaariijks
meer dan 25 ton (niet gevaariijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaariijk afval binnen de inrichting
vrijkomt.
De totale hoeveelheid gevaariijk en/of niet gevaariijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij
hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.
Afvaischeidina
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek
ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk
is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden
gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal
bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden,
gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijken/vijs niet van hen kan worden gevergd.
Bed rijfsafvalstoffen die voor hergebruik in aanmerking komen worden samengevoegd met de aanwezige
afvalstromen. In de aanvraag zijn daarom met betrekking tot afvalscheiding geen aanvullende voorschriften
opgenomen.
3.12
Doelmatig beheer van afvalstoffen
Opgrond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig
beheervan 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 afvalbeheersplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van deWm). In het bedoelde
LAP is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Het tweede LAP is geldig van 2009 tot en met 2015, met een
doorkijk tot 2021
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Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wmvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in
deel 1 van het LAP, het Beleidskader.
De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel
10.4 van de Wm is opgenomen en die is samen te vatten als:
het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen;
Door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en
wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI)
moet worden verbrand beperkt;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof).
In hoofdstuk 16 van het LAP is in de paragraaf "Algemene bepalingen bij vergunningveriening" aangegeven
op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen,
bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene
bepalingen aangaande het LAP.
Daarnaast bevat deel 2 van de LAP Sectorplannen waarin het beleid voor 83 specifieke afvalstromen is
uitgewerkt. Per sectorplan wordt in het hoofdstuk "Afbakening sectorplan" aangegeven voor welke
afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere
sectorplannen aan de orde komen. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien
van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen
gegeven. In deel 3 van het LAP is aangegeven op welke wijze wij rekening moeten houden met de daarin
opgenomen capaciteitsplannen.
Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen
beleid uit deel 1 Beleidskader.
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard
geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog
vergunning verieend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en
verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderiijke bewerkingsstappen een
vergunning worden verieend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de
betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorioopt die tot de
minimumstandaard behoren.
Afvalstromen waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen
Ten tijde van het indienen van de aanvraag was het eerste LAP nog van kracht De aanvraag is hierop
gebaseerd. In de aanvraag wordt aangegeven dat de volgende sectorplannen van toepassing zijn:
1 Huishoudelijk restafval
2 Procesafhankelijk industrieel afval
3 Restafval van handel, diensten en overheden
4 Afval van onderhoud van openbare ruimten;
6 Reststoffen van afvalverbranding
7 Afval van energievoorziening
9 Organisch afval
11 Auto-afval
12 Scheepsafvalstoffen
13 Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen
14 Verpakkingsafval
18 Papieren karton
19 Kunststofafval
20 Textiel
21 Metaalafvalstoffen
22 Ernstig verontreinigde grond.
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Volgens hef tweede LAP zijn de minimumstandaarden uit de volgende sectorplannen van het LAP van
toepassing:
1. Huishoudelijk restafval (inclusief grof)
2. Restafval van bedrijven
3. Procesafhankelijk industrieel afval
4. Gescheiden ingezameld papieren karton
5. Gescheiden ingezameld textiel
7. Gescheiden ingezameld organisch bedrijfsafval
8. Gescheiden ingezameld groenafval
9. Afval van onderhoud van openbare ruimten
10. Zwerfafval
1 1 Kunststof
12. Metalen
20. AVI-bodemas
2 1 AVI-vliegas
22. Reststoffen slibverbranding
23. Reststoffen van kolengestookte energiecentrales
24. Reststoffen van energiewinning uit biomassa
28. Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties
29. Steenachtig materiaal
30. Zeefzand
3 1 Gips
32. Cellenbeton
33. Dakafval
34. Teerhoudend asfalt
36. Hout
37. Asbest en asbesthoudende afvalstoffen
38. Gescheiden ingezameld vlakglas
39. Grond
40. Baggerspecie
4 1 Verpakkingen algemeen
5 1 Autowrakken
52. Autobanden.
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 ah/alstoffen. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag
van afvalstoffen voorafgaand aan venwijdering 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.
Voor het uitsluitend opslaan van de in de aanvraag vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verieend
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.
inzamelen, op- en overslaan en composteren van groenafval.
In de aanvraag is voor groenafval de aangegeven dat deze overeenkomstig de bijzondere regeling uit de
NeR wordt gecomposteerd. Het compost wordt als meststof afgezet.
In het sectorplan 7 en 8 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor groenafval is deze
minimumstandaard:
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is nuttige
toepassing. Naast - composteren met het oog op materiaalhergebruik,- vergisten met gebruik van het
gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik
van het digestaat, en - verbranden als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of
warmte kunnen vormen van directe toepassing als bodemverbeteraar of gebruik voor het dempen van sloten
in veenweidegebieden worden toegestaan wanneer ze uit milieuoogpunt minimaal gelijkwaardig zijn aan
composteren en niet strijdig zijn met regelgeving.

pagina 11 van 67

In de aanvulling op de aanvraag wordt aangegeven dat bij slib onder andere aan zuivelslib (Euralcode
02 05 99) moet worden gedacht. Aangezien deze afvalstroom niet in de oorspronkelijke aanvraag is
genoemd en aangezien er geen aanvullende gegevens in de aanvulling bij de aanvraag zijn bijgevoegd,
anders dan de genoemde Euralcode, kunnen we voor deze afvalstroom thans geen vergunning verienen.
Euralcode 02 05 99 is om deze reden niet in de tabel bij voorschrift 1.2.5 opgenomen.
De in de aanvraag voor groenafval beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van (verontreinigde) grond en baggerslib.
In de aanvraag is voor grond en baggerspecie aangegeven dat deze worden geaccepteerd voor opslag en
zo nodig wordt doorzeven, rijpen en/of landfarming de kwaliteit verbeterd.
Het beleid voor grond en baggerspecie is neergelegd in Besluit bodemkwaliteit en is gericht op hergebruik.
In het sectorplan 39 en 40 is daartoe een minimumstandaard opgenomen.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van grond is nuttige toepassing, zonodig
voorafgegaandoor reiniging of immobilisatie, volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende
toepassingsgebied. Indien met een verklaring van niet-reinigbaarheid van de Ministervan Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is aangetoond dat de grond niet tot minimaal de
bodemkwaliteitsklasse industrie gereinigd kan worden en daarmee niet nuttig toepasbaar is, of door
immobilisatie geschikt kan worden gemaakt voor nuttige toepassing, mag de grond worden gestort op een
daarvoor geschikte stortplaats.
De minimumstandaard voor het be- en venwerken van PCB-houdende grond is thermisch behandelen,
waarbij de PCB's worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Na de thermische behandeling moet
de grond nuttig worden toegepast volgens de normen die zijn vastgelegd voor het toepassingsgebied.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van asbesthoudende grond is het vernietigen van de
asbestvezels danwei het verwijderen van de asbestvezels tot beneden de restconcentratienorm van
100 milligram per kilogram droge stof voor serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie
amfiboolasbest. Hierna moet de grond nuttig worden toegepast volgens de normen die zijn vastgelegd voor
het toepassingsgebied.
Voorzover in een van de drie voorgaande gevallen sprake is van nuttige toepassing van gereinigde of
geïmmobiliseerde grond in een noodzakelijke voorziening op een stortplaats is paragraaf 21.13 van het
beleidskader van toepassing. Waar in deze paragraaf wordt gesproken van 'nuttige toepassing volgens de
normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied' is ook de inzet van grond bij het
produceren van een bouwstof toegestaan, voorzover dit past binnen de kaders van paragraaf 18.3.3 van het
beleidskader.
Het LAP kent geen minimumstandaard voor de verwerking van baggerspecie. De voorwaarden voor nuttige
toepassing van baggerspecie zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast moet in
vergunningen worden opgenomen dat baggerspecie met een hoog gehalte aan zand niet mag worden
gestort. Zie hiervoor verder paragraaf VI in de toelichting bij dit sectorplan.
De in de aanvraag voor grond en baggerspecie beschreven be-/venwerkingsmethode voldoet derhalve aan
de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van riool- en kolkenslib en veegvuil.
In de aanvraag is voor riool- en kolkenslib en veegvuil is aangegeven dat dit wordt gescheiden in zand en
een zeeffractie. In het sectorplan 9 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard
voor het be- en venwerken van afval van riolen, kolken, gemalen en veegafval (RKGV-slib) is het afscheiden
van de inerte fractie die, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. De minimumstandaard voor het been verwerken van RKG-slib (RKGV-slib), is venwijderen door verbranden. Sorteren, nascheiden en andere
bewerkingen gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het afval van onderhoud van openbare
ruimten zijn alleen toegestaan wanneer er geen deelstromen of residuen worden gestort.
De in de aanvraag voor riool- en kolkenslib en veegvuil beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de
minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval.
In de aanvraag is voor bouw- en sloopafval aangegeven dat deze in een sorteerinstallatie wordt gescheiden
in deelstromen die voor hergebruik in aanmerking komen. In het sectorplan 28 is een minimumstandaard
opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en venwerken van bouw- en sloopafval en daarmee in
samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval en (grof) huishoudelijk afval is sorteren of anderszins bewerken en
het vervolgens verwerken van de daarbij ontstane monostromen conform de daarvoor geldende
minimumstandaarden. Voor zover deze monostromen niet onder een minimumstandaard in het LAP vallen,
moet be- of verwerking worden getoetst aan de voorkeursvolgorde, bedoeld in Hoofdstuk 5.2 van het
Beleidskader. De minimumstandaard voor gemengde fracties is nuttige toepassing al dan niet na verdere
sortering of anderszins bewerken. Sorteerresidu waarvoor materiaalhergebruik en verbranden met als
hoofdgebruik brandstof niet mogelijk is, moet worden verbrand als vorm van venwijdering.
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De in de aanvraag voor bouw- en sloopafval beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de
minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan van grof (huishoudeliik) afval.
In de aanvraag is voor grof (huishoudelijk) afval aangegeven dat deze in een sorteerinstallatie wordt
gescheiden in deelstromen die voor hergebruik in aanmerking komen.
In het sectorplan 1 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en venwerken
van (grof) huishoudelijk restafval is verbranden als vorm van verwijdering. Sorteren, nascheiden en andere
bewerkingen gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het (grof) huishoudelijk afval zijn alleen
toegestaan wanneer er geen deelstromen of residuen worden gestort. Voor de verwerking van de gevormde
deelfracties wordt verwezen naar de daarvoor geldende minimumstandaarden.
De bewerking van grof (huishoudelijk) afval ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing is
conform de minimumstandaard.
inzamelen, oo- en overslaan en bewerken van beton, puin, stenen en asfalt
In de aanvraag is voor beton, puin, stenen en asfalt aangegeven dat dit wordt venwerkt naar verschillende
puingranulaten. In het sectorplan 29 is daartoe een minimumstandaard opgenomen.
De minimumstandaard voor het be- en venwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik, binnen de kaders van het beleidskader. Voor de deelstroom asfalt mag de grens van
75 mg/kg PAK10 niet door mengen van partijen worden bereikt.
De in de aanvraag voor beton, puin, stenen en asfalt beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de
minimumstandaard.
inzamelen, oo- en overslaan en bewerken van (ballast)orind.
In de aanvraag is voor (ballast)grind aangegeven dat dit wordt gezeefd en gewassen.
In het sectorplan 29 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor (ballast)grind is deze
minimumstandaard hetzelfde als voor beton, puin, stenen en asfalt. De bewerking van (ballast)grind ten
behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing is conform de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan van teerhoudende producten.
In de aanvraag is voor teerhoudende producten aangegeven dat alleen voor opslag wordt geaccepteerd. Het
betreft teerhoudend asfalt, dakmastiek en (dak)grind.
In het sectorplan 33 en 34 is voor deze teerhoudende producten een minimumstandaard opgenomen.
De minimumstandaard voor het be- en venwerken van teerhoudend dakafval is verbranden als vorm van
verwijderen. Vormen van nuttige toepassing zijn uitsluitend toegestaan wanneer daarbij geen verspreiding
van de aanwezige PAK mogelijk is.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van bitumineus dakafval is verbranden als vorm van
verwijderen.
De minimumstandaard voor het be- en venwerken van composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval
is verbranden als vorm van verwijderen. Vormen van nuttige toepassing zijn uitsluitend toegestaan wanneer
daarbij geen verspreiding van de aanwezige PAK mogelijk is.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van dakgrind, verkleefd met teer of bitumen is reinigen en
nuttig toepassen van het grind, binnen de kaders van het beleidskader. De restanten teer en bitumen mogen
worden verbrand. Uitgangspunt is dat bij geen van de toepassingen van componenten van deze afvalstof
verspreiding van PAK mogelijk is. In geen van de gevallen mag de grens van 75 mg/kg PAK10 door mengen
van partijen worden bereikt.
De minimumstandaard voor het be- en ven/verken van teerhoudend asfalt is nuttige toepassing binnen de
kaders van het beleidskader, voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de aanwezige PAK worden
vernietigd.
Voor het uitsluitend opslaan van teerhoudende producten kan vergunning worden verieend omdat deze
afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn.
inzamelen, oo- en overslaan van asbest en asbesthoudende stoffen.
In de aanvraag is voor asbest en asbesthoudende stoffen aangegeven dat deze uitsluitend voor opslag
worden geaccepteerd.
In het sectorplan 37 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en
venwerken van asbest of asbesthoudende afvalstoffen die vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan is
storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Het vernietigen van asbestvezels door thermische of
chemische technieken is eveneens toegestaan. Ook het verwijderen van de asbestvezels uit asbesthoudend
steenachtig materiaal tot beneden de restconcentratienorm, de concentratie voor serpentijnasbest
vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, van 100 milligram per kilogram droge stof is
toegestaan. Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en
gevaarseigenschappen niet toegestaan.
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Voor het uitsluitend opslaan van asbest en asbesthoudende stoffen kan vergunning worden verieend omdat
deze afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van A. B en C-hout
In de aanvraag is voor A, B en C-hout aangegeven dat A en B hout wordt gesorteerd, gezeefd en
geshredderd, van C hout wordt aangegeven dat dit uitsluitend wordt verkleind voor transport of als voor het
verkleinde materiaal een nuttige toepassing is.
In het sectorplan 36 is een minimumstandaard opgenomen.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van A- en B-hout is nuttige toepassing.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gewolmaniseerd hout is storten op een daarvoor
geschikte stortplaats. Het toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of het verbranden als vorm van
venwijderen is alleen toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen) worden gestort zodat geen
verspreiding van de metalen kan plaatsvinden.
Materiaal- of producthergebruik van gewolmaniseerd hout (CC en CCA) is niet toegestaan, met uitzondering
van materiaalhergebruik van CCA-hout, voorzover dit kan op grond van het Besluit met arseenverbindingen
behandeld houtWms.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van niet-gewolmaniseerd C-hout is hoofdgebruik als
brandstof.
Materiaal- of producthergebruik van niet-gewolmaniseerd C-hout is niet toegestaan, met uitzondering van
materiaalhergebruik van gecreosoteerd hout, voorzover dit mogelijk is op grond van het Besluit PAKhoudende coatings Wms. De grenswaarden van dit besluit mogen niet door mengen van partijen worden
bereikt.
De in de aanvraag voor A, B en C-hout beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de
minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van rubber
I n de aanvraag is voor rubber aangegeven dat banden, die niet voor producthergebruik in aanmerking
komen, en andere rubbermaterialen worden verkleind.
Aangezien rubber een kunststofproduct is moet de ven/verking, behalve de verwerking van autobanden,
voldoen aan sectorplan 1 1 Zie voor de minimumstandaard van kunststofafval de beoordeling van
kunststofafval.
Met betrekking tot autobanden moet worden voldaan aan sectorplan 52. De minimumstandaard voor het been verwerken van autobanden is nuttige toepassing waarbij ten minste 20 gewichtsprocent als materiaal
wordt hergebruikt. De BEM regeling (Band en Milieu) moet ervoor zorgen dat aan de recyclingspercentage
voor autobanden wordt voldaan. Over Milieu bv richt zich op de stroom (auto-) banden die niet onder de
BEM regeling vallen. De banden die binnen de inrichting worden geaccepteerd zullen worden geshredderd
en geschikt worden gemaakt voor verbranding.
De in de aanvraag voor rubber beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van kunststoffen
In de aanvraag is voor kunststoffen aangegeven dat deze worden geshredderd voor materiaal hergebruik of
als hoog calorisch materiaal voor verbranding met energieterugwinning. In de aanvraag wordt aangegeven
dat de kunststoffen eventueel gereinigd kunnen worden, in de aanvulling op de aanvraag is expliciet
aangegeven dat kunststoffen niet worden gewassen.
In het sectorplan 11 is daartoe een minimumstandaard opgenomen.
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van kunststofafval is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. Voor kunststofafval waarvoor materiaalhergebruik niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat
het te sterk is verontreinigd, is verkleefd met andere materialen of om andere redenen vanuit technisch
oogpunt moeilijk voor materiaalhergebruik geschikt gemaakt kan worden, is de minimumstandaard
verbranden als vorm van verwijdering.
De in de aanvraag voor kunststoffen beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de
minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van folie:
In de aanvraag is voor folie aangegeven dat deze wordt gewassen of gezeefd. De aanvraag geeft aan dat
het plastic indien mogelijk wordt hergebruikt in de land- en tuinbouw. De aanvraag geeft aan dat zolang het
eenvoudiger en financieel aantrekkelijker is om het materiaal aan te bieden bij een verbrandingsoven, dit het
geval zal zijn.
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De producenten en importeurs van landbouwfolie waren door de Regeling aanwijzing land- en tuinbouwfolie
en het Besluit beheer land- en tuinbouwfolies gehouden de door hen op de markt gebrachte folies terug te
nemen en te laten recyclen. Dit besluit en regeling is ingetrokken. Het beëindigen van de
producentenverantwoordelijkheid voor het afvalbeheer van land- en tuinbouw-folies is een concrete invulling
van het uitgangspunt van het huidige kabinet tot vermindering van regels en het terugdringen van
overbodige bureaucratie. De producentenverantwoordelijkheid voor deze afvalstroom vervalt omdat
gebleken is dat de daarop betrekking hebbende regelgeving weinig of geen toegevoegde waarde had.
Door het vervallen van de producentenverantwoordelijkheid wordt land- en tuinbouwfolie als regulier
bedrijfsafval (kunststof) beschouwd bij afdanking door de ontdoener en bij de verwerking. Voor de
venverking van landbouwfolie zijn in de markt inmiddels voldoende initiatieven ontstaan. Overigens blijft het
stortverbod voor land- en tuinbouwfolie (artikel 10.2 van de wet) van kracht. De verwachting van het
ministerie van Vrom is, dat landbouwfolies op vrijwillige basis gescheiden zullen blijven worden ingezameld
en nuttig worden toegepast. In het sectorplan 11 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Zie voor de
minimumstandaard van kunststofafval de beoordeling van kunststofafval.
Bij de beoordeling of materiaal voor verbranding in aanmerking komt mogen economische motieven geen rol
spelen. De in de aanvraag voor landbouwplastic beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet hierdoor niet
aan de minimumstandaard.
In de aanvulling op de aanvraag wordt aangegeven dat het gaat om loopfolie en landbouwfolie. Aangegeven
wordt dat schoonmateriaal wordt afgevoerd voor materiaal hergebruik. In de aanvulling wordt herhaald dat
als de inspanning te groot is, de stroom verontreinigde folie wordt afgevoerd naar de verbranding. Deze
werkwijze is alleen toegestaan als er geen verwerkingmogelijkheid voor de verontreinigde materialen
bestaat. Dit zal in uit de registratie moeten blijken.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van hoogcalorische afvalstromen:
In de aanvraag is voor hoogcalorische afvalstromen aangegeven dat het wordt verkleind en ontdaan van
verontreinigingen zoals metalen, puin en rubber.
In het sectorplan 11 is een minimumstandaard opgenomen. Zie voor de minimumstandaard van
kunststofafval de beoordeling van kunststofafval.
Aangezien de aangeboden stromen vermengd worden aangeboden is het technisch niet mogelijk deze te
scheiden. De in de aanvraag voor hoogcalorische afvalstromen beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet
hierdoor aan de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan van metalen:
In de aanvraag is voor metalen aangegeven dat deze in kleine hoeveelheden worden aangevoerd of
vrijkomen bij de bewerking van verschillende afvalstoffen, zoals kunststoffen of puin.
In het sectorplan 12 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en
verwerken van metaalafval is nuttige toepassing door materiaalhergebruik.
De in de aanvraag voor metalen beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan van glas.
In de aanvraag is voor glas aangegeven dat dit in kleine hoeveelheden worden aangevoerd of vrijkomen bij
het scheiden van gemengde afvalstromen zoals bouw en sloopafval.
In het sectorplan 38 en 41 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en
venwerken van gescheiden ingezameld vlakglas is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.
De minimumstandaard voor de be- en verwerking van verpakkingsafval is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik.
De in de aanvraag voor glas beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
inzamelen, op- en overslaan en bewerken van steenwol:
In de aanvraag is voor steenwol aangegeven dat deze wordt verkleind met behulp van een shredder. Indien
nodig wordt het steenwol afgezeefd en tot grondstof opgewerkt.
In het sectorplan 3 en 11 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en
venwerken van procesafhankelijk industrieel afval is nuttige toepassing, tenzij nuttige toepassing niet
mogelijk is op grond van de aard of samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing
substantieel hoger liggen dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof.
Voor afvalstoffen meteen volumieke massa van 1.100 kg/m3 of minder wordt onder substantiële meerkosten
verstaan "meer dan 150% van het verbrandingstarief in Nederiand". In dergelijke gevallen is de
minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering.
Voor afvalstoffen met een volumieke massa van meer dan 1.100 kg/m3 wordt onder substantiële
meerkosten verstaan "meer dan 150% van het tarief van storten in Nederiand, inclusief stortbelasting". In
dergelijke gevallen is de minimumstandaard storten op een daarvoor geschikte stortplaats.
De in de aanvraag voor steenwol beschreven be-/venwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.
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inzamelen, op- en overslaan van nieuwe en gebruikte bouwstoffen en bouwmaterialen:
In de aanvraag is voor op en overslaan van gebruikte bouwstoffen en bouwmaterialen aangegeven dat het
hier afvalstoffen betreft zoals: granietslib, klinkers, putten, zandvangers en hoogoven-en AVI slakken.
In verschillende sectorplannen is een minimumstandaard opgenomen. De hier bedoelde afvalstoffen worden
gekenmerkt door hun hoogwaardige kwaliteit en worden alleen geaccepteerd als deze als grondstof kunnen
dienen of in een werk kunnen worden hergebruikt.
Voor het uitsluitend opslaan van gebruikte bouwstoffen en bouwmaterialen kan vergunning worden verieend
omdat deze afvalstromen niet inzamel-vergunningplichtig zijn.
het exploiteren van een afvalbrengstation voor particulieren.
In de aanvraag is voor afvalbrengstation aangegeven dat particulieren afvalstoffen zoals groenafval, bouwen sloopafval, puin, glas en metalen kunnen aanleveren. Deze worden gestort in verschillende
containerbakken. Als de containerbakken vol zijn wordt de afvalstroom samengevoegd met de specifieke
deelstromen binnen de inrichting en overeenkomstig deze verwerkt.
Het beleid voor huishoudelijk afval is neergelegd in sectorplan 1 waarin voor deelstromen wordt verwezen
naar de specifieke sectorplannen zoals die hierboven zijn behandeld. Op hoofdlijnen is de venwerking gericht
op hergebruik.
De bewerking van de specifieke deelstromen is ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing en is
conform de minimumstandaard.
Vergunninotermiin
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 verieend 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.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten, behalve voor
landbouwplastic en slib, in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen
aan een doelmatig beheervan afvalstoffen.
3.13
Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen
verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het
samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende )
afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.
Volgens paragraaf 18.2.1 van het LAP is mengen niet toegestaan, tenzij dat expliciet en gespecificeerd is
vastgelegd in de vergunning van een inzamelaar, een bewerker of een verwerker. Dit volgt uit het feit dat
menghandelingen moeten worden gezien als afvalbewerkingshandelingen (R12 of D13), waardoor er op
grond van de milieuwetgeving een vergunning voor nodig is (tenzij algemene regels zijn gesteld).
Er gelden de volgende uitgangspunten:
1. Er moet worden voorkomen dat mengen ertoe leidt dat een van de te mengen afvalstoffen niet conform de
minimumstandaard voor die afvalstroom wordt verwerkt.
2. Er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting van het milieu door diffuse
verspreiding van specifieke milieugevaariijke stoffen waarvoor op grond van internationale regelgeving
(vergaande) beperkingen gelden.
Naast deze twee basisuitgangspunten moet op het niveau van de inrichting worden beoordeeld of er
negatieve consequenties zijn voor milieu en gezondheid. Zo moet de menghandeling worden uitgevoerd
volgens de best beschikbare technieken. Ook moet worden beoordeeld of de menghandeling van invloed is
op de emissie-eisen voor de inrichting.
Het gezamenlijk storten van afvalstoffen die op eenzelfde type stortplaats mogen worden gestort, wordt niet
gezien als een handeling waarbij afvalstoffen worden gemengd.
In paragraaf 3.8 van de aanvraag zijn de te mengen afvalstoffen per categorie opgesomd. Onderstaand is
per categorie de doelmatigheid van het mengen beoordeeld
Groenafval
Groenafval is organisch-plantaardig afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en
natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval
van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van
instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout.
De gelijkwaardigheid van de afzonderiijke stromen worden bepaald door een hoog cellulose en lignine
gehalte en een laag suikeren zetmeel gehalte. Daarnaast zijn ze vast en grof van aard.
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De definitie maakt dat de herkomst zeer divers kan zijn. Behalve met betrekking tot digestaat, mest en slib is
er geen probleem om gelijkwaardige stromen van verschillende herkomst samen te voegen. Het
ingangsmateriaal moet qua samenstelling hetzelfde zijn. Digestaat, mest en slib zijn qua samenstelling niet
gelijkwaardig aan groenafval, mengen in het composteringsproces is derhalve niet toegestaan.
Compost
Het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet bepaalt dat meststoffen niet met afvalstoffen of reststoffen mogen
worden gemengd en dat ze (met uitzondering van zuiveringsslib en compost) ook niet (deels) uit afvalstoffen
of reststoffen mogen worden geproduceerd. Het primaat met betrekking tot de samenstellingseisen van
compost ligt bij de Meststoffenwet. Wij vinden het echter onwenselijk dat afvalstoffen met compost worden
gemengd met het doel om afvalstoffen weg te mengen. Deze vergunning bevat daarom een voorschrift die
mengen van gereed compost met andere producten alleen toestaat als dit wenselijk is voor de afzet van het
specifieke product.
Schone grond
Het Besluit bodemkwaliteit steltvoor de bescherming van de bodem kwaliteitseisen aan onder meer toe te
passen bouwstoffen, verontreinigde grond en baggerspecie. Voor het meten en beoordelen daan/an wordt
uitgegaan van relatief homogene partijen die niet vanuit zeer verschillende herkomsten zijn gemengd. Vanuit
die gedachte regelt het Besluit bodemkwaliteit het mengen van reeds geproduceerde bouwstoffen. Voor het
mengen van bouwstoffen en afvalstoffen bij de productie van een bouwstof gelden de beleidskaders in het
LAP. In de toelichting van het Besluit bodemkwaliteit wordt, onder verwijzing naar het afvalstoffenbeleid,
aangegeven dat alleen partijen van vergelijkbare kwaliteit mogen worden samengevoegd, omdat anders
sprake zou zijn van het wegmengen van verontreinigingen, wat onwenselijk is voor het milieu. Met het oog
op het voorkomen van ongeclausuleerd wegmengen geldt dat het mengen van grond en baggerspecie met
afvalstoffen niet is toegestaan. Bij verwerking van verontreinigde grond en baggerspecie mogen in principe
alleen stromen van dezelfde bodemkwaliteitsklasse worden gemengd. Het is toegestaan partijen van
verschillende kwaliteitsklassen voor verwerking via een reinigingstechniek te mengen indien de afzonderiijke
stromen met de voorgestane reinigingstechniek tot hetzelfde eindproduct kunnen worden gereinigd.
Onder voorbehoud dat het uitsluitend gaat om grond die als bouwstof mag worden toegepast, mogen
schone grondstromen, zoals die in de aanvraag worden benoemd en die volgens het Besluit bodemkwaliteit
als schone grond worden betiteld, worden samengevoegd.
Verontreinigde grond
De uitgangspunten met betrekking tot het mengen van verontreinigde grondstromen zijn behandeld bij het
mengen van schone grondstromen. Voor verontreinigde grondstromen geldt dat deze alleen mogen worden
gemengd als deze een vergelijkbare kwaliteit hebben. Dit betekend dat alleen grondstromen met eenzelfde
verontreiniging en verontreinigingsgraad mogen worden gemengd. Dit voorbehoud is in voorschriften
venwoord.
Beton en puin
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om beton en puin die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn. De afvalstromen waar deze uit afkomstig zijn mogen
niet verontreinigd zijn. Er is geen belemmering om deze samen te voegen.
Menggranulaat
Partijen menggranulaat die zelfstandig aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit voldoen mogen met
elkaar worden samengevoegd. Deze handeling valt niet onder de mengregels van het LAP.
Menggranulaat die niet voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit mag niet worden samengevoegd met een
andere afvalstroom.
Asfaltgranulaat
Partijen asfaltgranulaat die zelfstandig aan de eisen uit het besluit bodemkwaliteit voldoen mogen met elkaar
worden samengevoegd. Deze handeling valt niet onder de mengregels van het LAP.
A-hout
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om hout die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn. De afvalstromen waar deze uit afkomstig zijn mogen
niet verontreinigd zijn. Er is geen belemmering om deze samen te voegen.
B-hout
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om hout die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn. Er is geen belemmering om deze samen te voegen.
C-hout
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om hout die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn, C-hout is geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout
waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te veriengen. Er wordt onderscheid
gemaakt in de volgende soorten:
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gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt),
gewolmaniseerd hout (CC- en CCA-hout);
o CCA-hout bevat naast koper en chroom ook arseen;
o CC-hout bevat wel koper en chroom, maar geen arseen,
hout dat met andere middelen (fungiciden, insecticiden, boorhoudende verbindingen, quaternaire
ammoniumverbindingen) teneinde de gebruiksduur te veriengen.
Het mengen van partijen c-hout van een bepaalde soort is toegestaan. De soorten mogen echter niet met
elkaar worden vermengd. In de aanvraag is aangegeven dat CC-hout en CCA-hout worden vermengd als de
afnemer een vergunning heeft om deze gezamenlijk te venwerken. Het samenvoegen van deze stromen is
acceptabel.
Rubber
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om rubber die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn. In de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen
banden en te verkleinen rubber. Er is geen belemmering om deze samen te voegen.
Kunststoffen
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om kunststoffen die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn. De kunststoffen worden naar aard gescheiden. Het
mengen van kunststoffen van een bepaalde aard is toegestaan. De verontreinigingsgraad van de
afzonderiijke stromen mogen de hergebruik van de samengevoegde partij echter niet frustreren.
Hoogcalohsch matehaal
In de aanvraag wordt aangegeven dat niet recyclebare kunststoffen die in herkomst verschillen worden
samengevoegd. De samenvoeging heeft mede als doel om aan de acceptatiecriteria van de
verbrandingsinstallatie te voldoen. De minimumstandaard voor de be- en verwerking van kunststofafval is
nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Alleen als materiaalhergebruik niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat het te sterk is verontreinigd, is verkleefd met andere materialen of om andere redenen
vanuit technisch oogpunt moeilijk voor materiaalhergebruik geschikt gemaakt kan worden, is de
minimumstandaard verbranden als vorm van verwijdering toegestaan. Samenvoeging van hoogcalorisch
materiaal is daarom alleen toegestaan als per stroom is aangetoond dat materiaalhergebruik niet mogelijk is.
Metalen
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om metalen die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn. Er is geen belemmering om deze samen te voegen.
Glas
In de aanvraag wordt aangegeven dat het alleen gaat om glas die vanwege herkomst verschillende
euralcodes hebben maar qua aard vergelijkbaar zijn. Er is geen belemmering om deze samen te voegen.
Conclusie mengen van afval
Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van de
bovenstaande afvalstromen beoordeeld. Op basis van de bovenstaande argumentatie wordt het mengen
van groenafval met digestaat, mest en slib niet vergund.
3.14
Acceptatie en verwerkingsbeleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
venwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof
aangegeven op welke wijze acceptatie en venwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met
de specifieke tjedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen in grote lijnen aan de
randvoonwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij
met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen behoudens:
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het gebruik van digestaat, mest en slib als ingangsmateriaal voor de compostering, dit is door middel
van voorschriften verboden;
het opstellen van een sluitende balans, moet jaariijks een ballans worden opgesteld, de hiaten in de
balans mogen op basis van ervaringscijfers worden verklaard;
de beoordeling van de bodembedreigende situaties, in voorschriften wordt aangegeven waar alsnog
een vloeistofdichte voorziening noodzakelijk is;
gevaariijk afval in specifieke afvalstromen, waarbij voor verschillende stromen duidelijk is dat het
accepten van gevaariijk afval niet wenselijk is, dit is in voorschriften aangegeven;
analyse teerhoudend afval, waarbij wordt aangegeven dat uitsluiten analytisch kan worden bepaald of
een stof niet PAK houdend is;
het samenvoegen van verdachte (uitgesorteerde) stromen, van deze stromen moet vroegtijdig,
voordat deze wordt samengevoegd, de kwaliteit worden bepaald.
Op bovenstaande punten moet het AV-beleid en de AO/IC worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze
vergunning een voorschrift verbonden (voorschrift 1.2.3).
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd
gezag zullen wij ven/olgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.
3.15
Afvalwater
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteitvan het oppervlaktewater
en zijn aan de vergunning verbonden. Het gaat om de volgende afvalwaterstromen:
Huishoudelijk afvalwater;
Afvalwater wasplaats en kolkenslibdepot;
Afvalwater percolaatbassin.
Voor deze lozingen is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij het
waterschap Hunze en Aa's.
Aan de vergunning is verder een voorschrift verbonden met betrekking tot het (door middel van "good
housekeeping" maatregelen) voorkomen danwei beperken van verontreiniging van het op het terrein
vrijkomende hemelwater.
3.16
Lucht
3.16.1 Inleiding
De belangrijkste naarde lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(fijn) stof
stoffen met een minimalisatieverplichting
organische stoffen
anorganische stoffen
geur
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze
richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op het
gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPC-richtlijn. Bestaande
installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn, moeten sinds oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen,
de overige bestaande installaties uiteriijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende
veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van
vergunningveriening.
Voor een aantal processen of branches zijn in de NeR bijzondere regelingen opgenomen. Voor
groencompostering is de bijzondere regelingen G2 van toepassing. Voor de op- en overslag van zand en
puin is de bijzondere regeling "Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede
opslag van stuifgevoelige stoffen" van toepassing.
3.16.2 Emissie van stof
Emissie van totaal stof, waaronder fijn stof, vindt onder meer plaats tijdens de op- en overslag en het be- en
verwerken van materialen. Met name bij het breken van puin en het sorteren van bouw- en sloopafval en in
mindere mate bij het shredderen van hout en bij het laden en lossen van vrachtwagens vindt stofemissie
plaats. Daarnaast wordt er ook (fijn) stof geëmitteerd als gevolg van diffuse emissie (venwaaiing) ter plaatse
van de opslagvakken. Verder wordt fijn stof geëmitteerd via de verbrandingsmotor (dieselmotoren, fijn stof in
uitlaatgassen) van de vrachtwagens, wiellaadschoppen en kranen.
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Volgens §3.2.2 van de NeR geldt voor emissies van de klasse S (stof) bij een emissievracht van 0,2 kg/uur
of meer een emissie-eis van 5 mg/m3. Wanneer het niet mogelijk is om filtrerende afscheiders toe te passen
geldt bij een emissievracht van 0,2 kg/uur of meer een emissie-eis van 20 mg/m3. Bij een emissievracht
kleiner dan 0,2 kg/uur geldt een emissie-eis van 50 mg/m03. Binnen de inrichting van Over Milieu bv is
onderscheid te maken tussen oppervlaktebronnen (zoals de verschillende afvalopslagen) en puntbronnen
(zoals verbrandingsmotoren en de breek en shredderinstallaties).
In de aanvraag is aangegeven dat de stofemissie van de oppervlaktebronnen door bevochtigen wordt
tegengegaan. In de voorschriften is tevens een verplichting opgenomen om bij langdurige opslag de opslag
te bespuiten met een vastleggend middel (paragraaf 3.4 van de voorschriften).
In de aanvraag is aangegeven dat de stofemissie van puntbronnen door afschermen en bevochtiging wordt
tegengegaan. In de voorschriften is een verplichting opgenomen stof af te zuigen als dit getroffen
maatregelen onvoldoende soulaas bieden. De afgezogen lucht zal dan moeten worden behandeld zodat aan
de vereisten uit de NeR wordt voldaan.
3.16.3 stoffen met een minimalisatieverplichting
Met de emissie van stof kunnen, bij het verkleinen van c-hout, ook arseen en arseenverbindingen en chroom
VI geëmitteerd worden. Arseen en arseenverbindingen hebben boven de grensmassastroom van 0,25 g/uur
een emissie-eis van 0,05 mg/m3 en Chroonn VI heeft boven de grensmassastroom van 0,5g/uur een
emissie-eis van 0,1 mg/m3. Om deze reden mag bij de werkzaamheden met c-hout geen stofemissie
plaatsvinden. In de aanvraag is aangegeven dat dit wordt bereikt door het hout met een lage frequentie
110 tpm te verkleinen en door een minimale grote van 2 cm te hanteren. Mocht ondanks deze maatregelen
er toch stof worden waargenomen dan moet de stofemissie worden afgezogen en moet de afgezogen lucht
worden behandeld zodat aan de vereisten uit de NeR wordt voldaan.
3.16.4 Anorganische stoffen
Door verbrandingsmotoren worden NOx en S02 uitgestoten. Door goed onderhoud van de motoren worden
deze emissies tot een minimum beperkt.
3.16.5 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals deze ook is opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien
hinder zich voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
A/gemeen beleid compostering groenafval
De geurbelasting van Over Milieu bv voor de omgeving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de
groencompostering. BBT voor groencompostering is vastgelegd in de bijzondere regeling G2 van de NeR.
De bijzondere regeling van de NeR omschrijft 4 verschillende technieken die alle 4 als BBT beschouwd
moeten worden. De in de regeling genoemde composteringsmethoden zijn hieronder nader omschreven:
Methode A: intensieve methode met hoge omzetfrequentie. Bij het begin van het proces wordt ca.
éénmaal per drie dagen omgezet. De omzetfrequentie neemt af met het vorderen van het
composteringsproces. Dit wordt gevolgd met behulpvan procesparameters. Er wordt circa 10 maal
omgezet in een periode van 3 maanden.
Methode B: conventionele methode. Er wordt ca. zeven maal omgezet in een periode van een half
jaar.
Methode C: Extensieve composteermethode De composteringshopen worden na het opzetten tijdens
het composteringsproces niet meer omgezet. Deze vorm van composteren is alleen toegestaan voor
kleinschalige toepassingen (<5000 ton per jaar).
Methode D: intensieve methode met geforceerde beluchting. Het proces wordt dusdanig gestuurd dat
het volledig aëroob verioopt. Omzetten zal af en toe nodig zijn om de aerobe condities in de gehele
composteringshoop te blijven houden.
De bijzondere regeling geeft voor zones waarbinnen de resterende hinder aanvaardbaar wordt geacht.
Voor groencomposteringsbedrijven gelden volgens de bijzondere regeling de navolgende waarden als
indicatieve afstanden vanaf de rand van de feitelijke compostering tot de te beschermen geurgevoelige
objecten waarop de resterende hinder aanvaardbaar geacht kan worden:
Productie (ton/jaar)*
Methode A (m) Methode B (m) Methode D (m)
(ton te composteren materiaal per jaar)
100-200
0-5.000
225-300
100
5.001-10.000
10.001-15.000
15.001-20.000
> 20.000

200-400
400-600
600-750
>750

300-450

100

450-600

100

600-750

100

>750

200

pagina 20 van 67

In de bijzondere regeling is aangegeven dat binnen 2 jaar (na mei 2001) deze zal worden geëvalueerd. Deze
evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden, maar de evaluatie staat wel op het programma van de werkgroep
geur van de begeleidingscommissie van de NeR. De brancheorganisatie van groencomposteerders BVOR is
inmiddels ook benaderd om mee te denken over de evaluatie.
Beoordeling aanvraag compostering groenafval
Det techniek van omzetten van het compost binnen de inrichting van Over Milieu bv komt overeen met de
conventionele methode, methode B. De werkwijze uit de aanvraag wijkt op de volgende punten af van de
methode B uit de NeR:
a
De productie is vele malen groter dan de hoogste waarde uit de bovenstaande tabel;
b
Andere ingangsmaterialen dan waar de NeR rekening mee houdt.
Ada:
De productie is vele malen hoger dan de hoogste waarde uit de bovenstaande tabel. Hierdoor blijkt uit de
bijzondere regeling niet of er hinder te verwachten is. Bij de aanvraag is een geurrapport gevoegd die de
geurbelasting weergeeft bij de productieomvang van Over Milieu bv. Bij de berekening van de geurbelasting
is uitgegaan van de kengetallen die zijn gebruikt bij het opstellen van de bijzondere regeling. Uit recente
ervaringen bij bedrijven waar de geuremissie is gemeten blijkt dat de kengetallen van de NeR de situatie
overschat.
Het algemene beeld van de bijzondere regeling is dat deze de hinder van groencompostering overschat.
Onderstaand zijn de berekende geurimmissieconcentraties weergegeven.
Overzicht van de berekende geurimmissieconcentratie in ou/m3
Punt Omschrijving

[ou/m3 als 95percentiel]

[ou/m3 als 98percentiel]

1
2

Woningen Vogelwijk Stadskanaal
Woningen Vleddenweg Vledderveen

0,3
0,45

1
1,45

3
4

Woningen Waterschapsweg Vledderveen

0,55
0,75

1,9
2,25

0,15
1,8

0,55
5,15

5
6

Woning Kijlstenweg 22
Woningen Brinkstraat Stadskanaal
Woning Industriestraat 25 (op industrieterrein)

Toelichting: In de aanvraag zijn de geurimmissies in geureenheden (ge) opgegeven. Het is gebruikelijk
om in oudeur units (ou) voor te schrijven. 1 ou staat gelijk aan 2 ge's.
Volgens de bijzondere regeling van de NeR lijkt 1,5 ou/m3 als 98-percentiel een bruikbare richtwaarde te zijn
waarvan wordt aangenomen dat daaronder de resterende hinder aanvaardbaar is. De bijzondere regeling
geeft aan dat deze 1,5 ou als 98-percentiel geen grenswaarde is. Uit de praktijk blijkt dat er een grote
schommeling is in de ervaring van hinder. De berekende geurconcentraties buiten het industrieterrein
betekent niet direct dat er hinder zal worden ondervonden. De woning op het industrieterrein aan de
industriestaat 25 in Stadskanaal zal wel enige hinder ondervinden van de composteringsactiviteiten. Ca.
5 % van de tijd zal de geurconcentratie hoger zijn dan 1,5 ou. Omdat deze woning binnen een
industrieterrein milieuzone 5 (maximale milieucategorie) staat vinden wij een dergelijke hinder aanvaardbaar.
Adb:
Naast de hoge productie is de input anders dan waarmee de bijzondere regeling rekening houdt. De
bijzondere regeling is van toepassing als er tot 30 % gras en tot 10 % agrarisch afval wordt toegevoegd. In
de aanvraag wordt aangegeven dat tot 50 % gras kan worden toegevoegd en dat een deel van het compost
voor 100 % uit agrarisch afval kan bestaan. De bijzondere regeling geeft aan dat in dergelijke gevallen
methode D uit de regeling moet worden voorgeschreven. Over Milieu bv past nu ook al tot 50 % gras toe en
soms bestaat de composthoop nu ook al tot 100 % uit agrarisch afval. Omdat er geen kengetallen zijn met
betrekking tot de geuremissie en ons de dosis-effectrelatie niet duidelijk is, is de geurbelasting voor de
omgeving niet te berekenen. Er zijn door ons echter nog nooit geurklachten met betrekking tot de
groencompostering ontvangen. Tijdens bedrijfsbezoeken zijn ook geen geurniveau's waargenomen
waardoor hinder buiten de inrichting aannemelijk is.
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Naast de kanttekeningen met betrekking tot de bijzondere regeling hebben we ook nog enkele opmerkingen
over de aard van modellering. Ten eerste is bij de modellering van de geurbronnen rekening gehouden met
warmtestijging van de oppen/laktebron. Dit wordt door het nieuw nationaal model niet ondersteund. De
geuremissie zou hierdoor onderschat kunnen zijn. Ten tweede wordt gerekend met een gemiddelde
geuremissie van het composteringsproces. Om een goed beeld te krijgen van het geurbeeld is een
specificatie in tijd noodzakelijk.
Gezien de discussie, die binnen de begeleidingscommissie van de NeR gaande is, over de gebruikte
uitgangspunten bij het berekenen van de geurimmissie, keuren wij om deze reden het onderzoek niet af. Bij
het onderzoek die naar aanleiding van deze vergunning moet worden uitgevoerd mag echter geen rekening
worden gehouden met warmtestijging en zal de geurimmissie in tijd moeten worden gedifferentieerd.
Verder zijn we van mening dat als uit nader onderzoek mocht blijken dat de geurnormen worden
overschreden er voldoende mogelijkheden zijn, zoals het versneld omzetten het inperken specifieke
monostromen, om deze te beperken.
Wij concluderen uit het voorgaande dat niet is gebleken dat er hinder is te venwachten. Gezien de
bovenstaande opmerkingen zal de geurbelasting voorde omgeving moeten worden gemonitoord.
Conclusie compostering groenafval
Over Milieu bv vraagt een vergunning aan voor het venwerken van veel meer groenafval dan de bijzondere
regeling reguleert. Daarnaast is het ingangsmateriaal anders dan waarmee de bijzondere regeling rekening
houdt. Uit het geurrapport bij de aanvraag blijkt niet dat vanwege de hoogte van de productie hinder zal
worden ondervonden. Uit de bestaande praktijk bij Over Milieu bv blijkt dat het ingangsmateriaal ook niet tot
bijzondere hinder leidt. Wij hebben daarom methode B als BBT voorgeschreven. Gezien het
ingangsmateriaal en de verwerkingscapaciteit vinden we een monitoring noodzakelijk.
Geuronderzoek
Door de verschillende variabelen en aannames, de veranderende werkwijze binnen de inrichting en de
landelijke discussie over de bijzondere regeling van de NeR is het noodzakelijk om een aanvullend
geuronderzoek aan te leveren. Dit onderzoek moet gebaseerd zijn op emissiecijfers die overeenstemmen
met alle activiteiten (waaronder het compostering van gras en agrarisch afval) binnen de inrichting. Indien de
kentallen niet bekend zijn zullen deze bepaald moeten worden. Het geuronderzoek moet ook worden
aangevuld met de overige mogelijk relevante geurbronnen (zie volgende paragraaf).
Overige mogelijk relevante geurbronnen
Overige mogelijk relevante geurbronnen zijn:
hoogcalorisch materiaal
mestopslag
calamiteitenopslag
shredderen C-hout
landfarming
De groep hoogcalorisch materiaal is zeer divers van aard. Hierbij gaat het om monostromen kunststof afval
van de primaire productie tot uitgesorteerde huishoudelijke afvalstormen. Volgens de aanvraag worden ze
alleen geaccepteerd als deze geen bron van geur kunnen zijn. Omdat we in het verieden bij vergelijkbare
activiteiten wel geur hebben waargenomen is in deze vergunning een doelvoorschrift opgenomen
(1.400 OU per seconde welke gelijk is aan 0,5 ou als 99.9 percentiel bij de dichtst bijgelegen woning).
In de aanvraag staat dat de mestopslag en calamiteitenopslag alleen mag plaatsvinden als dit buiten de
inrichting niet tot geurhinder leid. In de praktijk zal dit betekenen dat de opslag in afgesloten containers moet
gaan plaatsvinden.
Tijdens het bewerken van C-hout kan door warmte, wat vrij komt tijden het verkleinproces, geur vrijkomen.
Gezien de grootte van de bron is niet te verwachten dat deze geuren buiten de inrichtingsgrens zijn waar te
nemen.
Bij landfarming is geurvorming niet uit te sluiten. Voorafgaande aan de acceptatie van een stroom grond of
baggerspecie voor landfarming zal moeten worden verkend in hoeverre er geuren vrij komen, als er geuren
vrijkomen mag de stroom grond of baggerspecie niet worden geaccepteerd.
Gezien de grootte van de stroom en de geringen bijdrage van de diverse overige stromen aan het geurbeeld
van het bedrijf is geurhinder van de overige activiteiten niet te verwachten. Om geurhinder uit te sluiten is
een voorschrift aan deze beschikking toegevoegd die de vorming van geuren reguleert. Bij het bepalen van
de totale geuremissie van het bedrijf zullen deze overige stromen meegenomen moeten worden.
Aanvullende maatregelen
Aangezien de beoordeling verschillende variabelen en aannames kent is hinder niet uit te sluiten. Mocht
onverhoopt op basis van geurklachten uit de omgeving toch hinder worden waargenomen zullen
aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Deze maatregelen (waaronder versneld omzetten)
moeten in procesbeschrijving van de verschillende composteringsprocessen worden opgenomen.
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3.16.6 Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden
immissiegrenswaarden voor fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en
benzeen. Voor Over Milieu bv zijn fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (N02) van belang. Aan de hand van de
verspreidingsberekeningen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is van een
overschrijding van genoemde immissiegrenswaarden.
3.17
Geluid
3.17.1 Inleiding
Het geluidshinder aspect wordt op een drie tal aspecten beoordeeld, namelijk het Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder als gevolg van vrachtwagen bewegingen
van en naar de inrichting. Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch onderzoek toegevoegd, Rapport
"Akoestisch onderzoek Over Milieu BV te Stadskanaal" Rapport 6071148.R02, datum 19 februari 2008.
3.17.2 Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Op grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder is het industrieterrein "Veenstraat/Gedempte Vleddermond"
voorzien van een geluidszone. Deze geluidszone maakt het vestigen van inrichtingen die aangewezen zijn in
artikel 2.4 van het "Inrichtingen vergunningen besluit" mogelijk. Zoals de Wet geluidhinder voorschrijft is het
niet toegestaan dat de gezamenlijke geluidsbelasting van de bedrijven op dit industrieterrein de
geluidsgrenswaarde van 50 dB(A) op de geluidszonegrens overschrijdt.
Uit de op 10 juli 2009 van de gemeente Stadkanaal ontvangen e-mail, blijkt dat de geluidsbelasting vanwege
de werkzaamheden van Over Milieu BV inpasbaar is binnen de geluidszone rondom het industrieterrein. Wij
hebben kunnen vaststellen dat de in de vorige zin bedoelde toetsing geen onjuistheden bevat, zodat het
bepaalde in artikel 8.8, derde lid, sub a, van de Wet milieubeheer niet aan de veriening van de gevraagde
vergunning in de weg staat. De zonetoets is tezamen met deze vergunning ter inzage gelegd.
Tussen de zonegrens en het industrieterrein zijn woningen aanwezig waarbij de geluidsbelasting hoger is
dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Voor deze woningen geldt een hogere geluidsgrenswaarde
welke met een besluit van minister van VROM is vastgesteld. Ook hier betekent dat de gezamenlijke
geluidsbelasting veroorzaakt door de bedrijven op het industrieterrein deze grenswaarde niet mag
overschrijden.
Voor woningen gelegen op een gezoneerd industrieterrein gelden formeel geen grenswaarde. Voor
dergelijke situaties hanteren wij, conform de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en
vergunningveriening, als streefwaarden 55 dB(A) etmaalwaarde en als grenswaarde 65 dB(A)
etmaalwaarde.
De inrichting van Over Milieu is gelegen op het industrieterrein aan de Industriestraat 34 te Stadskanaal. De
kortste afstand van de inrichting tot de zonegrens bedraagt 400 meter. In het genoemde akoestisch
onderzoek is de geluidsbelasting berekend op grond van de bepalende geluidsbronnen die gedurende de
representatieve bedrijfssituatie in bedrijf zijn.
De representatieve bed rijfsituatie is beschreven in hoofdstuk 5 van het akoestisch onderzoek.
Binnen de inrichting zijn diverse installaties aanwezig die de geluidsimmissie in de directe omgeving
bepalen. Dit zijn onder ander anderen:
Houtschredders, voor het verkleinen van GFT afval, snoeihout sloophout en PKK-balen. Daarnaast is
tevens een kleinere shredder aanwezig voor het verkleinen van banden en ander rubberafval. Het
akoestisch onderzoek heeft alleen rekening gehouden met de houtshredder omdat deze het meeste
geluid emitteert. Voorwaarde is dat de twee houtshredders niet gelijktijdig worden ingezet. De
shredder is alleen gedurende de dagperiode in werking en uitgegaan is van een bedrijfsduur van
8 uur.
Puinbreekinstallatie met zeefinstallatie, voor het breken van puinafval en zeven van gebroken puin.
Deze (mobiele) breekinstallatie wordt eveneens 8 uur gedurende de dagperiode ingezet.
Zeefinstallatie, voor het zeven van compost totaal 8 uur gedurende de dagperiode in bedrijf
Omzet installatie, voor het omzetten van compost waarbij ook rekening is gehouden met 8 bedrijfsuren
in de dagperiode;
Verder worden binnen de inrichting wiellaadschoppen en mobiele kranen ingezet.

pagina 23 van 67

De uitbreiding van de activiteiten waarvoor Over Milieu BV een vergunning aanvraagt heeft tot gevolg dat de
vigerende vergunningvoorschriften worden overschreden. Om die reden zijn in het akoestisch onderzoek
geluidsreducerende maatregelen onderzocht. Gekeken is naar afscherming van de puinbreekinstallatie en
houtshredderinstallatie. Door afscherming middels 5 meter hoge opslagbergen en door afscherming aan de
zuidzijde op het bedrijventerrein middels 4,5 meter hoge grondopslag kan grotendeels aan de vigerende
vergunningvoorschriften worden voldaan. Op twee vergunningpunten uit vigerende vergunning blijft een
overschrijding plaatsvinden. Deze twee vergunningpunten uit de vigerende vergunning liggen beide op het
industrieterrein. Deze toename in geluidsproductie wordt met name veroorzaakt door de toename in de
hoeveelheid transporten. In deze vergunning zijn de maximale waarden voor vergunningpunt 6 (Ged.
Vleddermond) en vergunningpunt 7 (Woning kga depot Industrieweg) van bijlage 2 daarom verhoogd.
Gezien het feit dat wij tevens moeten toetsten aan best beschikbare technieken vinden wij het noodzakelijk
dat ter alle tijden rekening moet worden gehouden met deze opslagen. Indien geen opslag voorradig is
moeten maatregelen worden getroffen die een zodanige reductie geven dat aan de in de vergunning
opgenomen grenswaarden kan worden voldaan. Rekening houdend met deze afscherming bedraagt de
geluidsbelasting op de geluidszone ten hoogste 41 dB(A) in de dagperiode, 28 dB(A) in de avondperiode en
21 dB(A) in de nachtperiode. Etmaalwaarde bedraagt 32 dB(A) waarbij de avondperiode bepalend is. Ter
plaatse van de dichtst bijgelegen woning buiten het industrieterrein, namelijk de woning aan de Kijlsterweg
22 bedraagt de geluidsbelasting ten hoogste 42 dB(A) in de dagperiode, 32 dB(A) in de avondperiode en
26 dB(A) in de nachtperiode.
3.17.3 Maximale geluidsniveaus
Zoals de Handreiking adviseert moeten maximale geluidsniveaus zoveel mogelijk worden voorkomen dan
wel te worden beperkt. De Handreiking adviseert om bij de te beschermen woning een streefwaarde te
hanteren dat gelijk staat aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vermeerderd met 10 dB. Als
grenswaarde adviseert de Handreiking een grenswaarde van maximaal 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voorwaarde is dat hiervoor een bestuurlijke afweging moet
plaatsvinden. Voor (bedrijfs-) woningen op een gezoneerd industrieterrein gelden geen grenswaarden. Het
akoestisch onderzoek geeft aan dat maximale geluidsniveaus ontstaan tijdens het vullen van de
puinbreekinstallatie en houtshredder en de laad- en los activiteiten.
Op de dichtstbijzijnde woning, namelijk de Kijlsterweg 22 bedraagt het maximaal geluidsniveau ten hoogste
48 dB(A), 47 dB(A) en 47 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de dagperiode
wordt aan de streefwaarde voldaan. In de avond- en nachtperiode worden deze overschreden. Echter wordt
ruimschoots voldaan aan de grenswaarden die de Handreiking adviseert.
3.17.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningveriening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken. De ontsluiting van de inrichting vindt plaats via wegen op het geluidgezoneerd industrieterrein.
De indirecte hinder vanwege de voertuigen op weg en afkomstig van de inrichting is om die reden niet
relevant. We zien dan ook niet de noodzaak om voorschriften in de vergunning op te nemen.
3.18
Trillingen
Gelet op de aard van de activiteiten en de omgevingssituatie is niet te venwachten dat hinder als gevolg van
trillingen zal optreden. Wij zien hierdoor geen redelijke aanleiding met betrekking tot dit aspect bepalingen
aan de vergunningen te verbinden.
3.19
Bodem
3.19.1 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overieg met vergunningverieners, 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.
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3.19.2 De potentieel bodembedreigende activiteiten
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
opslag (potentieel) verontreinigde afvalstromen;
compostering;
bassin voor percolaatwater compostering;
bassin bij gronddepot;
opslag dieselolie, olie- en smeermiddelen en overige gevaariijke afvalstoffen;
aftanken van voertuigen;
wassen van grind;
wassen van voertuigen en tankplaats;
onderhoud van voertuigen in de werkplaats.
In de aanvraag zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore
bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.
3.19.3 Maatregelen en voorzieningen
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te
voorkomen:
In zijn algemeenheid worden (potentieel) verontreinigde afvalstromen, zoals C-hout, teerhoudende
producten, groenafval, riool- en kolkenslib en veegvuil opgeslagen boven vloeistofdichte vloeren. In
uitzonderingsgevallen is gekozen voor opslag in een vloeistofdichte voorziening zoals containers. In
het acceptatie en venwerkingsbeleid, die bij de aanvraag is gevoegd, is per afvalstroom dit nader
uitgewerkt.
De compostering vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer. Het percolaatwater wordt via goten naar
het percolaatbassin getransporteerd.
Het afvalwaterbassin voor het percolaat van de grondcompostering en het afvalwater van het
gronddepot is vloeistofdicht uitgevoerd.
Diesel, olie en smeermiddelen worden opgeslagen in dubbelwandige tanks of in vaten op lekbakken
op de vloeistofdichte vloer in de werkplaats.
Het aftanken van de voertuigen vindt plaats op een vloeistofdichte vloer.
Het wassen van spoorwegballast en grind vindt plaats op een vloeistofdichte vloer. Het waswater
wordt opgevangen en hergebruik in de wasinstallatie.
De wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het afvalwater, afkomstig van de wasplaats,
wordt eveneens via de olie- en slibafscheider geleid alvorens het wordt geloosd op het gemeentelijk
vuilwaterriool.
De onderhoudswerkplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer.
In de bodemrisicobeoordeling zijn de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van
bodemverontreiniging beschreven.
3.19.4 Beoordeling en conclusie
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicobeoordeling beoordeeld en stemmen in met de opzet
en de uitgangspunten. Uit de aanvraag blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarioosbaar
bodemrisico wordt behaald. Van een paar afvalstoffen wordt echter ten onrechte geconcludeerd dat het om
niet bodembedreigende stoffen gaat. In de voorschriften bij deze vergunning zijn deze afvalstoffen benoemd
en is aangegeven dat de bodemrisicobeoordeling in het Acceptatie en Verwerkingbeleid moet worden
aangepast.
Bovendien moeten vloeistofdichte voorzieningen geïnspecteerd worden en zijn goedgekeurd
overeenkomstig CUR/PBV-44.
Tenslotte merken wij nog op dat in de BREF Afgas- en Afvalwaterbehandeling BBT worden genoemd ter
voorkoming van het ontstaan van afvalwater, het verzamelen van afvalwater en de behandeling van
afvalwater. In dit verband worden bovengrondse rioleringen voor proceswater tot het punt waar zich de
apparatuur bevindt waarin de eindbehandeling plaatsvindt als BBT aangemerkt, tenzij die vanwege
klimatologische omstandigheden niet realiseerbaar zijn. De reden daarvoor is dat bij bovengrondse
systemen het plegen van onderhoud en ontdekken van lekkages eenvoudiger is. In paragraaf 4.3.1 van de
BREF wordt opgemerkt dat in veel bedrijven de riolering ondergronds ligt. Het onmiddellijk bovengronds
leggen wordt niet reëel geacht Er wordt geopperd om rioleringen gefaseerd bovengronds te leggen op het
moment dat er aanpassingen van de fabriek of het rioleringssysteem nodig zijn.
Wij merken op dat bij Over Milieu B.V. het rioleringssysteem ondergronds ligt. In de voorschriften worden
eisen gesteld aan het onderhoud van installaties en voorzieningen. Aangezien het vaak de opvang van
hemelwater betreft en in mindere mate de opvang van proceswater, vinden wij een ondergrondse riolering
BBT. Hiermee wordt naar onze mening op dit moment voldoende invulling gegeven aan de BBT, zoals
genoemd in bovenstaande BREF.
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3.19.5 Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een venwaarioosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderiijke 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 often gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
De nulsituatie zijn in de volgende onderzoeken nader omschreven
Verkennend Bodemonderzoek Industriestraat 34 te Stadskanaal, Eco Reest BV (13 maart 2001).
NULSITUATIE RUBBERRECYCLING BEDRIJF
Verkennend bodemonderzoek Industriestraat te Stadskanaal, Klijn Bodemonderzoek BV (9 augustus
2004).
Verkennend onderzoek Industriestraat Stadskanaal, Oranjewoud BV, 14207-142337 (08 april 2004).
Verkennend bodemonderzoek Industriestraat 32 te Stadskanaal, Klijn Bodemonderzoek BV
(30 december 2005).
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd. De voor deze
onderzoeken noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd voordat de Regeling Bodemkwaliteitvan kracht
is geworden. Wij hebben echter geen aanleiding te veronderstellen dat de uitgevoerde werkzaamheden niet
aan de kwaliteitseisen voldoen. De kwaliteitvan het bodemonderzoek is als voldoende beoordeeld en de
resultaten zijn naar ons oordeel betrouwbaar. Deze onderzoeken geven ons geen aanleiding tot het stellen
van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek.
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) venwaarioosbaar conform
het gestelde in de NRB. Tevens zal de aanvraagster in overeenstemming met de aanvraag een reguliere
grondwatermonitoring uitvoeren. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt
gecontroleerd.
Deze voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht
bij geconstateerde verontreiniging, 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 verioren.
3.20
Veiligheid
3.20.1 Registratiebesluit externe veiligheid / Drempelwaardentabel
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid (28 november 2006 gepubliceerd) in werking
getreden. Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het
Risicoregister. Hiernaast moeten ook inrichtingen die vallen onderde reikwijdte van de Ministeriele regeling
provinciale risicokaart (19 april 2007 gepubliceerd) worden opgenomen in het register. De criteria van beide
stukken regelgeving zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel. De drempelwaardentabel is
opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie, deel Gevaariijke Stoffen.
Over Milieu BV valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Ministeriele regeling. Na afronding
van onderhavige procedure zal de inrichting in het risicoregister worden opgenomen.
3.20.2 Brandveiligheid
Preventie middelen/voorzieningen
Over Milieu B.V. beschikt voor de inrichting over een bedrijfsnoodplan en een
bedrijfshulpverieningsorganisatie welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de
preventie en bestrijding van brand en calamiteiten.
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Brandveiligheid is in eerste instantie in het Gebruikersbesluit gereguleerd. Op verzoek van de brandweer
hebben we in voorschrift 2.4.3 aangegeven dat Over Milieu B.V. een brandveiligheidsplan moet opstellen.
Het brandveiligheidsplan moet ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag. Het
brandveiligheidsplan moet aangeven op welke wijze de compartimentering van brandbare afvalstoffen
plaatsvindt Deze compartimentering moet overeenkomstig de handreiking "handreiking bepalingmethode
warmtestraling opslag van hout" worden vastgesteld. In voorschrift 2.4.3 is aangegeven dat dit plan binnen
6 maanden na van kracht worden van deze beschikking door ons ontvangen moet zijn.
3.20.3 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel in tanks
Voor de opslag van diesel is PGS 30 van toepassing. In deze vergunning hebben wij een voorschrift
opgenomen waarin is vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de PGS. In dat voorschrift is ook
specifiek aangegeven welke hoofdstukken van de PGS van toepassing zijn.
Binnen de inrichting wordt per jaar meer dan 25.000 liter diesel doorgezet overeenkomstig PGS 30 moet de
aflevering van brandstof conform PGS 28 worden uitgevoerd.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting zijn maximaal 2 gasflessen aanwezig voor het lassen in de werkplaats. Het gaat dan om
acetyleen en zuurstof. Het betreft een werkvoorraad waarvoor in deze beschikking geen aanvullende
voorwaarden zijn opgenomen.
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
Voor de opslag van gevaariijke stoffen in emballage is de PGS 15 van toepassing. De richtlijn PGS 15 is van
toepassing de stoffen die conform hoofdstuk 1 van PGS 15 zijn aangewezen als een gevaarlijke stof. In deze
vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag aan deze richtlijn
moet voldoen.
Stofexplosies
Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en
zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij het shredderen van hout, bewerken van bouw/ en sloopafval en het
verkleinen van hoogcalorish materiaal bestaat door de aanwezigheid van vrijgekomen en rondwarrelend stof
de kans dat dit stof tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht. De verplichtingen voor bedrijven ten
aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat dan
met name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzoneindeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit ondenwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning
te verbinden.
3.21
Energie
In de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) waarin wordt venwezen 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).
Over Milieu B.V. behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot dit convenant mogelijk is.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het
elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m3 per jaar. Wij volgen
bij het opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire. Deze richtlijnen zijn conform onze
beleidsnotitie 'Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" van mei 2003.
Binnen de inrichting wordt naar schatting 51.000 kWh elektriciteit en 3.000 m3 gas per jaar verbruikt
Daarnaast wordt er nog eens 350.000 liter diesel verbruikt
Het elektriciteitsverbruik is ongeveer gelijk verdeeld over gebruik binnen processen, gebouwen en
faciliteiten. Gelet op dit feit, zien wij op voorhand geen concrete besparingsmogelijkheden die redelijkerwijs
voorgeschreven kunnen worden. Het dieselverbruik zal met de veranderingen binnen de inrichting nog
verder toenemen. Dit betekend dat hier wellicht wel een besparing te verwachten is. In deze vergunning is
een registratieverplichting opgenomen voor het verbruik van diesel binnen de inrichting.
Besparingsmogelijkheden ten aanzien van transportkilometers buiten de inrichting worden in paragraaf 3.23
van deze beschikking behandeld.
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3.22
Grondstoffen- en waterverbruik
3.22.1 Grondwater
Binnen de inrichting wordt grondwater onttrokken en gebruikt Om verdroging te bestrijden wordt onttrekking
van grondwater alleen toegestaan als voor de processen een hoge kwaliteit water noodzakelijk is. Omdat de
grondwaterwet van toepassing is op van deze onttrekking, nemen wij omtrent de winning van grondwater in
deze vergunning geen voorschriften op. Het onttrokken grondwater wordt gebruikt voor het wassen van
ballastgrind.
3.22.2 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5.000 m of meer
leidingwater bedraagt. Binnen de inrichting wordt ca. 250 m^ leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor sanitaire doeleinden en de wasplaats voor het materieel.
Gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze vergunning geen
voorschriften gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
3.22.3 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De activiteiten van de inrichtingen zijn er op gericht, om afvalstoffen zodanig te bewerken dat deze wederom
in productieprocessen kunnen worden ingezet Het beperken van het grondstoffenverbruik ligt buiten het
handelingsperspectief van Over Milieu B.V. en is derhalve in dit kader niet relevant
3.23
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag moeten wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting betrekken. Vervoersmanagement is vooral
van belang bij bedrijven waar veel mensenwerken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote stromen
goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en Vergunningveriening"
van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte vallen, richtinggevende
relevantiecriteria vastgelegd. Voorvervoersbewegingen zijn de richtinggevende relevantiecriteria meer dan
100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per
jaar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen. Gezien de
capaciteitstoename is een toekomstige overschrijding van de relevantiecriteria te verwachten. Aan deze
beschikking is daarom een voorschrift opgenomen om de transportkilometers te registreren.
3.24
Overige aspecten
3.24.1 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.
3.24.2 E-PRTR Rapportageverplichting
Op 24 februari 2006 is de Europese verordening Nr. 166/2005 in werking getreden, de zogenoemde
E-PRTR verordening ('European Pollutant Release Transfer Register'). Op Basis van deze verordening
moeten inrichtingen waarvan de activiteiten en hoeveelheden uitstoot worden genoemd in Bijlage I van de EPRTR verordening (EG) Nr. 166/2005 jaariijks de emissies van verontreinigende stoffen gaan registreren en
rapporteren aan het bevoegd gezag. De E-PRTR-verordening verplicht vervolgens alle Europese lidstaten
om hun emissies naar water, lucht bodem te registreren en rapporteren en de afvaltransporten te registreren
en rapporteren. E-PRTR volgt uit het VN verdrag van Aarhus waarin onder meer is vastgelegd dat burgers
recht hebben op toegang tot informatie over lokale milieukwaliteit
De verplichtingen uit de verordening zijn vertaald in titel 12.3 van de Wet milieubeheer. Zo bepaalt artikel
12.20 Wet milieubeheer dat degene die een inrichting drijft waarin bijlage I activiteiten plaatsvinden, uiteriijk
op 31 maart van het kalenderjaar volgend op het verslagjaar aan de bevoegde instantie langs elektronische
weg een PRTR-verslag zendt.
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Er is bij Over Milieu BV sprake van een inrichting waar een of meer van de in Bijlage I van verordening (EG)
Nr. 166/2005 genoemde activiteiten plaatsvinden. In 2009 zal moeten worden nagegaan of op basis van
overschrijding van de drempelwaarden moet worden gerapporteerd. De drempelwaarden van de stoffen zijn
opgenomen in Bijlage II van de verordening. Jaariijks zal moeten worden verkend of de hoeveelheid
verontreinigende stoffen die worden uitgestoten zoals omschreven in verordening (EG) Nr. 166/2005 worden
overschreden.
3.24.3 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, moeten daarop
door degene die de inrichting drijft de nodige acties 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 voon/al te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding moeten worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten bij
de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
3.25
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
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment Water
plaatsvinden. De gevolgen hiervan moeten mede worden beoordeeld door het bevoegd gezag voor de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
In dit geval zijn gelijktijdig vergunningen aangevraagd voor de Wm en de WVO. Door onderiinge advisering
zijn deze vergunningen inhoudelijk met elkaar afgestemd. Wij hebben ten aanzien van de integrale afweging
geen opmerkingen of adviezen van waterschap Hunze en Aa s ontvangen.
3.26
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 onderiing 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 ovenwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verieend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde ovenwegingen besluiten wij aan Over Milieu B.V. de
gevraagde revisievergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor een termijn van 10 jaar.
De aanvraag maakt, behalve de delen waar in de voorschriften naar wordt venwezen, geen deel uit van de
vergunning. Voor zover de delen uit de vergunningaanvraag, waarnaar verwezen wordt, niet in
overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
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5.3
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 verieende vergunning. De eerder
verieende vergunning vervalt 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 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3,
3.18, 3.19, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.6.1 en 3.6.2 nadat de vergunning haar gelding heeft verloren
van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter.

, secretaris.
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Over Milieu B.V.;
Gemeente Stadkanaal;
Waterschap Hunze en Aa's;
Hulpverieningsdienst Groningen, directie Brandweer;
Waterdienst
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1

BEDRIJFSVOERING

1.1

Algemeen

1.1.1
De vergunninghouder draagt er zorg voor dat bij de bedrijfsvoering, onderhoudsactiviteiten en bij de
aanschaf of vervanging van productiemiddelen of apparatuur de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel
mogelijk worden voorkomen. Dit houdt onder meer in dat
a
zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, grond- en hulpstoffen;
b
het ontstaan van afvalstoffen zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen;
c
het verkeer van en naar de inrichting en de hierdoor veroorzaakte overiast zoveel mogelijk wordt
beperkt.

1.1.2
Onderhoudswerkzaamheden, waan/an redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de
inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer
nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit
moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan ons worden gemeld.

1.1.3
Deels bewerkte of verwerkte afvalstoffen moeten worden afgegeven aan een erkende verwerker die ervoor
zorgt dat de afvalstoffen conform de minimumstandaard uit de sectorplannen van het Landelijk
afvalbeheersplan worden bewerkt, verwerkt of verwijderd.

1.1.4
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.

1.1.5
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze
in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.6
Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moeten
wij direct daarvan in kennis worden gesteld.
1.1.7
Het water dat wordt gebruikt bij het besproeien van afval mag geen geur verspreiden.

1.1.8
Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de
inrichting aanwezig zijn.

1.2
1.2.1

Acceptatie

De vergunninghouder moet 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 1.2.3 en
1.2.4 toegezonden wijzigingen.

1.2.2
Het in voorschrift 1.2.1 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC [en de op grond van voorschrift 1.2.3 en 1.2.4
doorgevoerde wijzigingen] moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor ons ter inzage liggen.

1.2.3
Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en/of de AO/IC moet binnen één maand na inwerking treden van
deze vergunning worden aangepast aan de voorschriften zoals deze bij deze vergunning zijn gevoegd. De
aangepaste versie moet ons binnen twee maanden na inwerking treden van deze vergunning ter
kennisname worden toegezonden.
Toelichting:
Deze aanpassingen c.q. aanvullingen hebben vooral betrekking op de voorschriften uit hoofdstuk
4.5.3 van deze vergunning.
1.2.4
Behalve de wijzigingen uit voorschrift 1.2.3 moeten wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en
verwerking, registratie of controle uiteriijk 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 ons worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
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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.
1.2.5
In de inrichting mogen maximaal 690.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar
worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in de
onderstaande tabel is vermeld. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in
de onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming afvalstof
Max.
Max.
Euralcodes
capaciteit opslag
(ton/jaar)
(ton)
Groenafval
02 01 03; 02 01 07; 02 01 99; 02 03 04;
50.000
50.000
19 06 06; 20 02 0 1
Grond en baggerslib
schone grond:
100.000
150.000
02 03 01; 02 04 01; 02 04 99; 17 05 04 c;
19 12 09; 20 02 02
verontreinigde grond:
02 04 01; 02 04 99; 17 05 03*c; 17 05 04 c;
19 12 09; 19 13 02 c; 20 02 02
Baggerslib:
17 05 05*c; 17 05 06 c
Riool- en kolkenslib en veegvuil
20 03 06; 20 03 03
10.000
10.000
Bouw- en sloopafval en grof
50.000
Bouw- en sloopafval:
100.000
(huishoudelijk) afval
17 09 03 *c, 17 09 04 c
grof afval:
20 03 01, 20 03 07
50.000
Puin, beton, stenen en asfalt
puin en beton:
130.000
01 04 13 c; 10 12 08; 10 13 14; 10 13 99;
17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07 c;
17 05 04 c; 19 12 09
Ovenpuin:
16 11 02 c; 16 11 04 c
asfalt
17 03 02 c
50.000
17 05 07*c; 17 05 08 c
100.000
(Ballast)grind
10.000
17 01 06*c; 17 03 01 *c; 17 03 03*; 17 09 03* 20.000
Teerhoudende materialen
5.000
50
Asbest en met asbest verontreinigde 17 06 01*; 17 06 05*
stoffen
A, B hout
40.000
25.000
03 01 01; 03 01 05 c; 03 03 01; 17 02 01 c;
19 12 07 c; 20 01 38 c
10.000
C hout
17 02 04*c; 19 12 06*c; 20 01 37*c
10.000
16 01 03; 19 12 04
8.000
5.000
Rubber
02 01 04; 02 01 99; 12 01 05; 16 01 19;
10.000
Kunststoffen, waaronder folie
20.000
17 02 03 c; 19 12 04; 20 01 39
15.000
Hoogcalorische afvalstoffen en PPK
03 03 07, 03 03 08; 19 12 01; 19 12 08;
30.000
19 12 10; 19 12 12 c; 20 01 01; 20 01 10;
20 01 1 1
1.000
02 01 10; 12 01 01; 12 01 02; 12 01 03;
2.500
Metalen
16 01 17; 16 01 18; 17 04 01 c; 17 04 02 c;
17 04 03 c; 17 04 04 c; 17 04 05 c; 17 04 06
c;
17 04 07 c; 17 04 11 c; 19 10 01; 19 10 02;
19 12 02; 19 12 03; 20 01 40.
1.000
16 01 20; 17 02 02; 19 12 05; 20 01 02
2.500
Glas
02 01 99; 17 06 04
1.000
2.000
Steenwol
Particulier afval (bouw- en sloopafval 20 03 07, 20 03 01
100
1000
en grof huishoudelijk afval)
digestaat, mest en slib
Nieuwe en gebruikte bouwstoffen en

19 06 06, 02 01 06
01 04 13 c; 02 01 06; 10 06 01; 10 09 12 c;
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50
10.000

1500
5.000

Gebruikelijke benaming afvalstof

Euralcodes

bouwmaterialen

101314; 1901 14c

Max.
capaciteit
(ton/jaar)

Max.
opslag
(ton)

1.2.6
In de inrichting mogen maximaal 105 000 ton van de hieronder vermelde gevaariijke afvalstoffen per
kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer gevaariijke afvalstoffen worden
opgeslagen dan 90050 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de
onderstaande tabel.
Gebruikelijke benaming afvalstof
Max.
Max.
Euralcodes
capaciteit opslag
(ton/jaar)
(ton)
Grond en baggerslib

verontreinigde grond:
17 05 03*c; 17 05 04 c; 19 13 02 c;
Baggerslib:
17 05 05*c; 17 05 06 c

10.000

10.000

Bouw- en sloopafval
Ballalstgrind (spoorwegballast)
Teerhoudende materialen
Asbest en met asbest verontreinigde
stoffen
Chout

17 09
17 05
17 01
17 06

10.000
50.000
20.000
5.000

10.000
50.000
10.000
50

10.000

10.000

03 *c, 17 09 04 c
07*c; 17 05 08 c
06*c; 17 03 01 *c; 17 03 03*; 17 09 03*
01*; 17 06 05*

17 02 04*c; 19 12 06*c; 20 01 37*c

1.2.7
De opslaghoogten van afvalstoffen mogen de onderstaande waarden niet overstijgen.
aard opslag
hoogte opslag (in meters)
grond
10
a, b, c hout
10 (zie voetnoot bij tabel)
puin, asfalt
10
2
groenafval uitgezonderd snoeihout
snoeihout
10
(gereed) compost
10
overige afvalstoffen
5
De opslaghoogte van hout moet onderdeel worden van het brandveiligheidsplan die overeenkomstig
2.4.3 moet worden opgesteld met een maximum opslaghoogte van 10 meter
1.2.8
Gevaariijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd, met uitzondering van asbest,
teerhoudend asfalt, hout dat gevaariijke stoffen bevat en dakafval dat gevaariijke stoffen bevat. Indien
gevaariijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten wordt aangetroffen, moet het
onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden
opgeslagen.
1.2.9
Van de onderstaande afvalstoffen moet voordat deze worden geaccepteerd overeenkomstig de Regeling
Europese afvalstoffenlijst worden bepaald of er sprake is van een gevaariijke afvalstof, tenzij visueel
onomstotelijk blijkt dat het geen gevaariijke afvalstoffen betreft. Bewijzen over de aard van de
binnenkomende afvalstoffen moeten 5 jaar worden bewaarc.
Gebruikelijke benaming afvalstof
Euralcodes
17 05 04 c; 17 05 03*c; 17 05 04 c; 19 13 02 c;
Grond en baggerslib
17 05 05*c; 17 05 06 c
Bouw- en sloopafval en grof (huishoudelijk) afval
17 09 03*0, 17 09 04 c
Puin, beton, stenen en asfalt
01 04 13 c; 17 01 07 c; 17 05 04 c; 16 11 02 c;
16 11 04 c; 17 03 02 c
(Ballast)grind
17 05 07*c; 17 05 08 c
Teerhoudende materialen
17 01 06*c; 17 03 01 *c
B hout
03 01 05 c; 17 02 01 c; 19 12 07 c; 20 01 38 c
C hout
17 02 04*c; 19 12 06*c; 20 01 37*c
Kunststoffen, waaronder folie
17 02 03 c
Hoogcalorische afvalstoffen en PPK
191212c
Metalen
17 04 01 c; 17 04 02 c; 17 04 03 c; 17 04 04 c;
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Gebruikelijke benaming afvalstof

Euralcodes
17 04 05 c; 17 04 06 c; 17 04 07 c; 17 04 11 c;
01 04 13 c; 10 09 12 c; 19 01 14 c

Nieuwe en gebruikte bouwstoffen en bouwmaterialen
1.2.10
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten
deze afvalstoffen door vergunninghoudster worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de
vereiste vergunning(en).
1.2.11
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden
aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
a
de verschillende categorieën gevaariijke afvalstoffen, onderiing en van andere afvalstoffen;
b
asbest;
c
elektrische en elektronische apparatuur;
1.3
Mengen
1.3.1
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden tenzij deze paragraaf
aangeeft dat deze gemengd mogen worden.
1.3.2
De afvalstoffen die in tabel 2 van paragraaf 3.8 uit de aanvraag worden genoemd mogen worden gemengd
en samengevoegd.
1.3.3
Mengen en samenvoegen van afvalstoffen mag onderde volgende voorwaarden:
a
Er wordt voldaan aan de voonwaarden die wordt genoemd in tabel 2 van paragraaf 3.8 van de
aanvraag;
b
De aard en wijze van mengen en samenvoegen is omschreven in het acceptatie en verwerkingsbeleid
waarnaar in voorschrift 1.2.1 wordt verwezen,
c
Dat partijen gelijksoortige verontreinigingen bevatten. Het is verboden partijen met verschillende
parameters/soorten verontreiniging te mengen ten einde te voldoen aan de aanvaardingscriteria;
d
Het mengen en samenvoegen mag niet leiden tot een laagwaardiger verwerking dan de
minimumstandaard uit het LAP aangeeft;
e
Het mengen en samenvoegen mag niet leiden tot risico's voor mens en milieu, zowel niet bij het
mengen zelf dan wel bij het daarop volgende be-/verwerkingsproces.
1.3.4
Alle aangevoerde partijen moeten ten behoeve van kwalificatie gescheiden van elkaar worden opgeslagen.
1.3.5
In afwijking van het vorige voorschrift mogen voorafgaand aan kwalificatie aangevoerde partijen, indien deze
zijn voorzien van voldoende vóórinformatie - zoals deze in het acceptatie en verwerkingsbeleid is vastgelegd
- en op basis van deze vóórinformatie in dezelfde categorie vallen, worden samengevoegd.
1.3.6
Er moet een registratie (logboek) worden bijgehouden van de bedrijfsvoering van het mengen/ opsplitsen
van partijen. In het logboek moet worden vastgelegd:
a
de datum waarop opgemengd/ opgesplitst is;
b
de hoeveelheden en de kwaliteit en de unieke nummers van de te mengen / op te splitsen partijen;
c
een nieuw uniek nummer voor de nieuwe samengestelde/ opgesplitste partij;
d
kenmerk van het analyserapport (indien van toepassing) en categorie-indeling van de nieuwe
samengestelde/ opgesplitste partij.
1.4
Documentatie en administratie
1.4.1
Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn.
1.4.2
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en
registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
1.4.3
De hoeveelheid van de geaccepteerde partijen afvalstoffen moet door weging worden bepaald, behalve
partijen die volgens het A&V-beleid en de AO/IC uit voorschrift 1.2.1 en de op grond van voorschrift 1.2.3 en
1.2.4 doorgevoerde wijzigingen onder de kofferbakregeling vallen.
1.4.4
De hoeveelheid van de afgevoerde partijen afvalstoffen moet door weging worden bepaald.
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1.4.5
Na afloop van ieder kalenderjaar moet ter afsluiting van dat kalenderjaar een inventarisatie plaats vinden
van de in de inrichting op de laatste dag van dat jaar aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane
stoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage
aansluitend aan ons worden verzonden. In de rapportage moet het volgende 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) moeten in deze rapportage worden verklaard.
1.4.6
De weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende
voorschriften van het Nederiands Meetinstituutzijn geijkt
1.4.7
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
a
De schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
c
Registraties en onderzoeken (zoals visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen,
bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
d
Meldingen van ongewone voon/allen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
e
Registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
f
Registratie van het water- en energieverbruik (gas, elektriciteit en diesel);
g
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
h
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.
1.4.8
De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in
de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren
1.4.9
De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden. Deze gegevens en alle daarbij
behorende overige informatie, zoals analyserapporten, bodemrapporten, historische onderzoeken en/of
locaties van herkomst, moeten overeenkomstig deze paragraaf gedurende ten minste vijfjaar worden
bewaard.
1.4.10
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door ons aangewezen ambtenaar op diens eerste
verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
1.4.11
De volledige administratie van de registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn tenzij hiervoor met ons
een andere locatie is overeengekomen.
1.4.12
Er moeteen sluitend verband bestaan tussen de (afvalstoffen-) registratie en de financiële administratie.
1.5
Preventieplan verkeer en vervoer
1.5.1
Jaariijks moet de transportkilometers worden geregistreerd. Deze moeten worden uitgesplitst in
transportkilometers die met eigen vrachtauto's zijn afgelegd en transportkilometers die door andere
transporteurs worden verricht.
1.5.2
Vergunninghoudster moet binnen 3 jaar na vergunningveriening een preventieplan overieggen. Het plan
moet zijn opgesteld met behulp van de hulpmiddelen en informatiebronnen voor beperking
vervoersmaatregelen uit bijlage D van het Werkboek Wegen naar preventie bij bedrijven. In dit preventieplan
moet in ieder geval het volgende zijn opgenomen/beschreven:
a
hoe vervoersbewegingen worden beperkt;
b
welke maatregelen voor de volgende 4 jaar als zeker, onzeker en voonwaardelijk moeten worden
aangemerkt
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1.5.3
Vergunninghouder moet de maatregelen uit het preventieplan binnen de daarin aangegeven termijnen uit
voeren. Indien de onzekere of voorwaardelijke maatregelen niet worden uitgevoerd moet dit worden
gemotiveerd.

1.5.4
Indien vergunninghoudster een maatregel wil vervangen door een gelijkwaardige maatregel, moet dit
voornemen 2 maanden voorafgaande aan de maatregel aan ons worden overiegd. Vergunninghouder moet
daarbij aantonen dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de in het plan gestelde
preventiedoelstelling.

2

VOORZIENINGEN

2.1
Terrein en wegen
2.1.1
Het terrein voor de opslag van afvalstoffen moet zodanig zijn ingericht dat
a
inspecties en controles goed uitvoerbaar zijn;
b
alle handelingen betreffende opslag en transport goed uitvoerbaar zijn;
c
een goed overzicht over de opslag wordt verkregen;
d
alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen overzichtelijk zijn
opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
e
de wegen en de gebouwen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de
brand of het ongeval te bereiken toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- en/of
reddingsmateriaal.
2.1.2
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond
moet ten minste het volgende zijn aangegeven:
a
alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b
alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding
van aard en maximale hoeveelheid;
c
de delen van het terrein die niet voor publiek toegankelijk zijn en de wijze waarop dit deel van het
terrein is afgeschermd;
d
dat gedeelte van het terrein dat bestemd is voor het stallen van afvalstoffen;
e
alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van de aard van
de stof overeenkomstig de ADR/WMS classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

2.1.3
De op de actuele plattegrond aangegeven terreingedeelten mogen uitsluitend worden gebruikt
overeenkomstig de daarbij aangegeven bestemming.

2.1.4
Wijziging van de plattegrond die geen overtredingen van vergunningvoorschriften inhouden en die geen
grotere en/of andere milieugevolgen met zich mee brengen dan die met deze vergunning zijn vergund, moet
een week voor effectuering ter kennisname aan ons worden overiegd.

2.1.5
Buiten de openingstijden en indien geen van de bij de inrichting behorende personen aanwezig zijn, mag het
terrein niet vrij toegankelijk zijn. Er moet hiervoor een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn en buiten de
openingstijden van de inrichting moet de inrichting met een slot zijn afgesloten.

2.1.6
Bij de ingang moeten borden zijn geplaatst waarop duidelijk is vermeld:
a
verboden voor onbevoegden;
b
naam, adres en telefoonnummer van de inrichting;
c
telefoonnummer(s) van de beheerder(s);
d
openingsdagen en openingstijden;
e
het provinciale milieualarmnummer.

2.1.7
In de inrichting moet voor bezoekers op duidelijke wijze zijn aangegeven op welke plaatsen afvalstoffen
kunnen worden afgegeven.

2.1.8
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
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2.1.9
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond
de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te
verwijderen.
2.2
stookinstallaties
2.2.1
Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding
plaatsvindt.
2.2.2
De venwarming van een ruimte waar werkzaamheden worden verricht met (licht-)ontvlambare stoffen en van
de ruimten die hiermee in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht, moet plaatsvinden door een
centrale verwarmingsinstallatie of door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open
verbinding staat of kan worden gebracht met de bedoelde ruimten. De delen van de toestellen die in direct
contact staan of kunnen worden gebracht met de bedoelde ruimten mogen geen hogere
oppervlaktetemperatuur hebben dan 250 °C, tenzij in de ruimten voornoemd geen hogere concentratie aan
brandbare stoffen kan worden bereikt dan 20% van de onderste explosiegrens.
2.3
Waterbuffers
2.3.1
De waterbuffer mag geen geur verspreiden.
2.3.2
Het bezonken slib in de verzamelputten en de waterbuffer moet zo vaak worden venwijderd en afgevoerd,
dat een goede werking van deze voorzieningen is gewaarborgd.
Toelichting:
Een goede werking wordt in ieder geval gewaarborgd als de buffer een regenbui tot 60 mm kan
verwerken. Indien er geen overloop naar het riool is, betekent dit dat er voldoende opslagcapaciteit
aanwezig moet zijn om een dergelijke bui op te kunnen vangen.
2.3.3
Het slib, als bedoeld in het vorige voorschrift, moet ter venwerking worden aangeboden aan een daartoe
bevoegde verwerkingsinrichting.
2.3.4
Afvalwater dat niet kan worden opgevangen en het overtollige water uit de waterbuffers, moet worden
afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
2.3.5
Afvalwater mag worden hergebruikt in de compostering als uit analyses blijkt dat het water de kwaliteit van
het compost niet nadelig beïnvloed.
2.3.6
De constructie van de verzamelbassins en van de riolering moet in haar geheel en in alle delen afzonderiijk
zodanig zijn uitgevoerd, dat geen veriies van percolaatwater naar de bodem optreedt
2.3.7
De constructie en de materialen voorde folieafdichting van het bassin, leidingen en afsluiters en andere
appendages van de verzamelbassins moeten bestand zijn tegen het percolaat, oxidatieve afbraak, UV-licht,
lage temperaturen en bacteriologische aantasting. Tevens moet worden voldaan aan alle voorschriften
betreffende een foliebassin in de publicatie "Richtlijnen mestbassins 1992", uitgegeven door de Ministeries
van VROM en LNV.
2.3.8
Een certificaat van de folieleverancier, waaruit blijkt dat de toegepaste folie voldoet aan de eisen van de in
het voorgaande voorschrift bedoelde publicatie, moet op de inrichting aanwezig zijn.
2.4

Brandbestrijding

2.4.1
In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten,
geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt Brandende afvalstoffen, grondstoffen en
materialen moeten direct worden geblust Vergunninghoudster moet zich ervan hebben overtuigd dat de
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder (brand-)gevaar.
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2.4.2
Risico relevante procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een
terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd
door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
2.4.3
Uiteriijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking moet bij ons een brandveiligheidsplan
worden ingediend. In dit plan moet worden aangegeven op welke wijze brandbare stoffen worden
gecompartimenteerd en op welke wijze met brandbare stoffen wordt omgegaan. Bij de compartimentering
moet rekening worden gehouden met de handreiking "Handreiking bepalingmethode warmtestraling opslag
van hout". De maatregelen uit het brandveiligheidsplan moeten binnen 6 maanden na het indienen van het
plan in de bedrijfsvoering worden doorgevoerd.
2.4.4
Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
a
voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
b
goed bereikbaar zijn;
c
als zodanig herkenbaar zijn.
2.4.5
Het terrein en het wegenstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn
bewaakt, dat elk deel van de inrichting waar brandbare stoffen zijn opgeslagen vanuit ten minste twee
richtingen is te bereiken.
2.5

Transportmiddelen

2.5.1
De verbrandingsmotor van een voertuig moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en
roekloos zijn.
2.5.2
De verbrandingsmotor van een voertuig moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat,
en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.
2.5.3
Buiten werktijd moet(en) de voertuigen worden gestald op een vaste plaats binnen de inrichting.
2.6

Aflevering brandstof

2.6.1
Een stationair aflevertoestel moet voldoen aan paragraaf 5.8, 6.5, 7.7 en 9.6.1 van de PGS 28.
2.6.2
Als het bijvullen van een brandstofreservoir van een voertuig binnen plaatsvinden moet ook worden voldaan
aan paragraaf 6.4 en 7.10 van PGS 28.
2.7

Werkplaats

2.7.1
Bij het onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en
het proefdraaien van motoren bij het werken met gevaariijke stoffen mogen:
a
werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, niet worden verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid
van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten. De
brandstofreservoirs moeten, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden,
goed gesloten zijn.
b
aan een tankwagen mogen geen werkzaamheden worden verricht alvorens de zekerheid is verkregen
dat geen gevaariijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig zijn.
Het tweede punt is niet van toepassing op de uitvoering van noodreparaties, mits:
c
reparaties niet worden uitgevoerd aan de opslagtank zelf; en
d
wij en de brandweer vooraf zijn geïnformeerd over de soort gevaariijke stof die in de opslagtank is
opgeslagen en de eigenschappen ervan.
2.7.2
In de werkruimten mag niet meer dan 25 liter gevaariijke grond- en hulpstoffen aanwezig zijn.
Toelichting:
Een grond- en hulpstof moet als een gevaarlijke stof worden gekenmerkt als deze in PGS 15 als
zodanig is aangewezen.
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2.7.3
Het repareren of het behandelen van motoren, motorvoertuigen, andere gemotoriseerde apparaten of
onderdelen daarvan, waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen, moet plaatsvinden boven een
bodembeschermende voorziening.
2.7.4
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaariijke afvalstoffen, die vrijkomen tijdens de
bedrijfsvoering moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen
inwerking van de betreffende afvalstoffen.
2.7.5
Het schoonmaken van onderdelen of spuitapparatuur met behulp van organische oplosmiddelen, moet
plaatsvinden in een afsluitbare bak of in een afsluitbaar vat, dan wel in een speciaal reinigingssysteem,
waarbij de vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard. Een deksel van een
dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend voor het vullen of leeghalen van de reinigingsvloeistof of
voor het in- en uithalen van de te reinigen materialen.
2.7.6
Bed rijfsafvalwater dat in de werkplaats vrijkomt en dat emulsies bevat dan wel vloeistoffen of koelvloeistoffen
op basis van minerale olie bevat, mag niet in een riolering worden gebracht
2.7.7
Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden
uitgevoerd naar buiten worden geschrobd of gespoten.
2.8
Reinigen van voertuigen en werktuigen
2.8.1
Het reinigen met stoom of met water van voertuigen en werktuigen moet plaatsvinden op een speciaal
daarvoor bestemde wasplaats.
2.8.2
Een wasplaats moet bestaan uit een constructie die bestand moet zijn tegen beschadiging door containers
of andere fysieke negatieve invloeden. Een wasplaats moet zijn vervaardigd van materiaal dat bestand is
tegen de inwerking van de gebruikte reinigingschemicaliën en van het vervuilde waswater. De vloer van een
wasplaats moet vloeistofdicht zijn en afwaterend zijn gelegd naar een afvoerput of afvoergoot. De afvoerput
of afvoergoot moet vloeistofdicht zijn, vloeistofdicht aansluiten op de vloer en vloeistofdicht aansluiten op de
bedrijfsriolering.
2.8.3
Te reinigen werktuigen en voertuigen moeten zijn ontdaan van lading. Alvorens met het reinigen va
werktuigen en voertuigen wordt begonnen moeten de eventueel in de werktuigen en voertuigen aanwezige
ladingresten worden verwijderd. De ladingsresten moet op ordelijke en nette wijze worden bewaard en
afgevoerd.
2.8.4
Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van wasplaats worden
geschrobd of gespoten.
2.8.5
De locatie van een wasplaats moet zodanig zijn afgeschermd dan wel zodanig op het terrein van de
inrichting zijn gelegen, dat tijdens reinigingswerkzaamheden aan vrachtwagens en machines geen
waternevel buiten de inrichting kan komen.
2.8.6
Een wasplaats moet schoon worden gehouden. Een afvoerput of afvoergoot moet, zo dikwijls als dit voor de
goede werking daarvan noodzakelijk is, worden gereinigd.
2.8.7
Behoudens het hieronder in dit voorschrift bepaalde, mogen reinigingsmiddelen niet aan het waswater voor
de wasinrichting worden toegevoegd.
Er kan een verzoek worden gedaan reinigingsmiddelen, in afwijking van het in de eerste volzin bepaalde,
aan het waswater te mogen toevoegen. Dit verzoek moet schriftelijk aan ons worden voorgelegd. In het
verzoek moet naar genoegen van ons aannemelijk worden gemaakt dat het aan het waswater toe te voegen
reinigingsmiddel geen stoffen bevat die schade of gevaar voor het rioolstelsel kunnen opleveren dan wel
oorzaak kunnen zijn van ontoelaatbare verontreiniging van oppervlaktewater.
Het verzoek moet ten minste bevatten:
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a
de productnaam van het reinigingsmiddel;
b
de chemische samenstelling van het reinigingsmiddel;
c
de afbreekbaarheid in water;
d
de giftigheid voor waterorganismen;
e
de bio-accumulatie.
Binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek beslissen wij of het betreffende reinigingsmiddel al dan
niet mag worden gebruikt
2.9
Ontmanteling
2.9.1
Indien geen gebruik meerwordt gemaakt van (een deel van) de vergunning, moet dit terstond schriftelijk aan
ons te kennen worden gegeven.
2.9.2
Tenzij een aanvraag voor het krijgen van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer loopt moet 3
maanden voor het einde van de vergunningstermijn aan ons een plan worden overiegd, waarin is
beschreven hoe de ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden en wat de bestemming van de in de
inrichting aanwezige afvalstoffen zal zijn.
2.9.3
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaariijke
(afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

3

MILIEUASPECTEN

3.1
Afvalwater
3.1.1
Al het afvalwater dat binnen de inrichting vrijkomt moet worden opgevangen in een bedrijfsriolering.
3.1.2
Het bedrijfsrioleringssysteem van het open terreingedeelte moet berekend zijn op een neerslaghoogte van
minstens 22 mm per uur.
3.1.3
Het is verboden afvalwaterstromen waarin zwarte-lijst stoffen voorkomen te mengen.

3.1.4
Het huishoudelijk afvalwater en het water afkomstig van de wasplaats, tankplaats en het ontwateren van
riool- kolkenslib en veegvuil mag uitsluitend op het openbaar riool geloosd worden.

3.1.5

Het percolaatwater afkomstig van de compostering moet (zoveel mogelijk) binnen de inrichting worden
hergebruikt. Het percolaatwater afkomstig van de compostering mag worden vermengd met ander afvalwater
als aan voorschrift 3.1.6 wordt voldaan.

3.1.6

Overig afvalwater mag binnen de inrichting worden hergebruikt als vooraf aan het hergebruik aan ons wordt
aangetoond dat dit de kwaliteit van het product waar het water wordt toegepast niet nadelig wordt beïnvloed.
Analyses die voor deze onderbouwing worden aangeleverd moeten maandelijks worden herhaald.

3.1.7
Het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en van
hemelwater dat door middel van drainage wordt afgevoerd, vindt dan slechts plaats in een vuilwaterriool,
indien het op of in de bodem, in een openbaar hemelwaterstelsel of in het oppervlaktewater lozen van dat
hemelwater redelijkenwijs niet mogelijk is.
3.1.8
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur;
b
de venwerking niet wordt belemmerd van slib, venwijderd uit een openbaar riool.
3.1.9
De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een
controlevoonziening worden geleid, zodat bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De
controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
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3.2
3.2.1

Geluid

Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,LT), veroorzaakt door de inrichting, mag de
aangegeven vergunningpunten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Punf
L Ar,LT in dB(A)
Omschrijving
nacht
dag
avond
Over 1
47
30
vergunningpunt 1- Kijlstenweg (Z)
35
Over 2
vergunningpunt 2 - Kijlstenweg (ZO)
56
43
36
Over 3
50
37
30
vergunningpunt 3 - Hoek Kijlstenweg/Zuiderkanaal weg
Over 4
vergunningpunt 4 - Noorderkanaalweg
48
33
36
44
Over 5
vergunningpunt 5 - Ged. Vleddermond (achteruitgang)
59
39
Over 6
43
vergunningpunt 6 - Ged. Vleddermond (NW)
56
48
Over 7
58
51
46
vergunningpunt 7 - Woning kga depot Industrieweg
3.2.2
Het maximale geluidsniveau LAmax in dB(A), gemeten in meterstand 'fast' en gecorrigeerd met de
meteocorrectieterm Cm mag op de vergunningpunten niet meer bedragen dan:
L Amax in dB(A)
Punt
Omschrijving
avond
nacht
dag
Overi
vergunningpunt 1- Kijlstenweg (Z)
56
56
56
Over 2
62
vergunningpunt 2 - Kijlstenweg (ZO)
59
59
Over 3
56
52
52
vergunningpunt 3 - Hoek Kijlstenweg/Zuiderkanaal weg
Over 4
vergunningpunt 4 - Noorderkanaalweg
53
50
50
54
vergunningpunt 5 - Ged. Vleddermond (achteruitgang)
54
Over 5
66
Over 6
vergunningpunt 6 - Ged. Vleddermond (NW)
58
53
53
Over 7
vergunningpunt 7 - Woning kga depot Industrieweg
69
69
69
3.2.3
Binnen de inrichting mogen geen houtshredders gelijktijdig in werking zijn.
3.2.4
Als de puinbreekinstallatie of houtshredderinstallatie in werking is moet deze overeenkomstig het rapport
"Akoestisch onderzoek Over Milieu BV te Stadskanaal" (Rapport 6071148.R02, datum 19 februari 2008) zijn
afgeschermd.
3.2.5
Van voorschrift 3.2.3 en 3.2.4 mag worden afgeweken als uit een akoestisch rapport blijkt dat de in voorschift
3.2.1 en 3.2.2 opgenomen waarden niet worden overschreden. Dit akoestisch rapport moet overeenkomstig
de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999 worden opgesteld.
3.2.6
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus moeten worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Bij de berekening van de geluidsniveaus op de
referentiepunten 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 hoogte van
de referentie- en controlepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld.
3.3
Doelvoorschriften geur
3.3.1
De geurimmissie vanwege de inrichting mag in odourunits per kubieke meter, bepaald als uurgemiddelde
concentratie, op de in de onderstaande tabel aangegeven punten, niet meer dan 2 procent van de tijd (98percentiel) overschrijden.
Immissieconcentratie
Punt Omschrijving
[ou/m3 als 98-percentiel]
Woningen Vogelwijk Stadskanaal
1,0
1,45
Woningen Vleddenweg Vledderveen
1,9
Woningen Waterschapsweg Vledden/een
2,25
Woning Kijlstenweg 22
0,55
Woningen Brinkstraat Stadskanaal
5,2
Woning Industriestraat 25 (op industrieterrein)
3.3.2
Voor 1 januari 2011 moet door middel van geurmetingen en berekeningen worden aangetoond dat de
geurimmissies de in dit hoofdstuk opgenomen normen niet overschrijden.
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3.3.3
Het geuremissie onderzoek moet door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd overeenkomstig de wijze
vermeld in het document "Document Meten en Rekenen Geur (publicatiereeks lucht 115)". Bij het onderzoek
moeten alle activiteiten uit de aanvraag worden betrokken. Het onderzoeksrapport moet uitgaan van de
venwerkingscapaciteiten uit de aanvraag en moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
een beschrijving van de geurbelastende onderdelen van de inrichting;
overzicht van de onderzochte geuremissiepunten/geurbronnen;
geuremissies van de afzonderiijke bronnen in ou/h en de op basis daarvan berekende
geurconcentraties in de omgeving (in ou/m3 als 98-percentielwaarde);
de contour waar de uurgemiddelde concentratie van 1, 2, 3 en 6 ou/m3 niet meer dan 2 procent van
de tijd (98 percentiel) wordt overschrijden;
de contour waar de uurgemiddelde concentratie van 1,2, 3 en 6 ou/m3 niet meer dan 0,5 procent van
de tijd (99,5 percentiel) wordt overschrijden;
de contour waar de uurgemiddelde concentratie van 1, 2, 3 en 6 ou/m3 niet meer dan 0,1 procent van
de tijd (99,9 percentiel) wordt overschrijden;
de contour waar de uurgemiddelde concentratie van 1, 2, 3 en 6 ou/m3 niet meer dan 0,01 procent
van de tijd (99,99 percentiel) wordt overschrijden;
toetsing aan de emissie-eisen welke voortvloeien uit de voorschrift 3.3.1;
een beschrijving van de (technische en organisatorische) mogelijkheden en de effecten daarvan, ter
reductie van de geurbelasting indien de in de voorschrift 3.3.1 genoemde grenzen worden
overschreden;
bijzondere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn geweest op de meetuitkomst
de geraamde investerings- en exploitatiekosten van de geurbelasting beperkende mogelijkheden.
3.3.4
De onderzoeksopzet, waaronder in het onderzoek te betrekken geuremissiepunten/ geurbronnen alsmede
de methode van monstername, moeten zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek, ter
goedkeuring aan ons worden voorgelegd. In dit onderzoeksopzet moet worden aangegeven hoe invulling
wordt gegeven aan de "checklist geur periodieke meting" uit het "Praktijkblad L40-13P" van Infomil invulling
wordt gegeven. Wij kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de afwijkingen van het "Praktijkblad L4013P".
3.3.5
De rapportage van het geuronderzoek moet uiteriijk binnen 2 maanden na uitvoering van het
geuremissieonderzoek in ons bezit zijn.

3.3.6

Indien uit de rapportage van de geurmeting als bedoeld in voorschrift 3.3.3 blijkt dat niet wordt voldaan aan
de in voorschrift 3.3.1 genoemde grenswaarden, moet binnen 2 maanden een plan van aanpak ter
goedkeuring aan ons worden overiegd waarin ten minste is aangegeven:
de geurreducerende maatregelen (inclusief 'end-of-pipe' maatregelen) die zullen worden genomen
teneinde aan de in voorschriften 3.3.1 genoemde grenswaarden te voldoen;
het effect van elke te nemen maatregel(en) op de geurcontouren;
de fasering van realisatie van de maatregel(en) alsmede de einddatum waarop de maatregel(en)
zullen worden uitgevoerd;
de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
3.3.7
Wij kunnen met betrekking tot geurbeperkende maatregelen nadere eisen stellen aan het in voornoemde
voorschrift ingediende plan van aanpak. De maatregelen moeten vervolgens overeenkomstig het, door ons,
goedgekeurd plan uit worden gevoerd.
3.3.8
Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de NeR. De
bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende norm (NEN-EN
13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd in odourunits. Het
meetplan moet aan ons worden voorgelegd.
3.3.9
Bij ernstige geurhinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident moeten wij hiervan
onverwijld in kennis worden gesteld en moet de procesvoering onmiddellijk worden beëindigd daarnaast
moeten alle mogelijke maatregelen worden getroffen om de geurhinder weg te nemen danwei te beperken.
3.4

Aanvullende voorschriften stuifgevoelige stoffen

3.4.1

Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding over een afstand van
meer dan 2 meter van de bron mogen niet worden uitgevoerd.
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3.4.2
Indien bij het op- en overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofverspreiding
zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten
de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt.
3.4.3
Bij losse buitenopslag mogen de grondstoffen niet door verschuiving, verwaaiing of anderszins buiten het
terrein van de inrichting terecht komen.
3.4.4
Door middel van de onderstaande maatregelen moet stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden
van vrachtverkeer worden tegengegaan :
a
het vrachtverkeer moet zich zoveel mogelijk beperken tot verharde wegen;
b
verharde wegen moeten regelmatig worden schoongemaakt;
c
binnen de inrichting mag uitsluitend 20 km per uur worden gereden;
d
de wegen op het terrein moeten vochtig worden gehouden;
e
transportvoertuigen moeten zodanig worden geladen en/of afgedekt dat tijdens vervoersbewegingen
op en vanaf de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan
optreden van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
3.4.5
Door middel van de onderstaande maatregelen moet stofverspreiding ten gevolge van opslagen en
activiteiten in de buitenlucht worden tegengegaan:
a
stuifgevoelige stoffen moeten afdoende worden bevochtigd;
b
gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het veriaden worden verwijderd;
c
de storthoogte van stuifgevoelige goederen moet beperkt worden tot één meter.
d
stuifgevoelige producten die langer dan één maand in de open lucht zullen worden opgeslagen
moeten met een vastleggend middel worden bespoten (deze bespuiting moet worden herhaald
wanneer dit uit het oogpunt van het voorkomen van stofverspreiding noodzakelijk blijkt);
e
als gebruik wordt gemaakt van een transporteur moet deze worden afgeschermd tegen windinvloeden
door langsschermen, dwarsschermen of halfronde overkappingen en de inlaat- en afwerpzijde van de
transporteur moet voorzien zijn van reductieschermen of sproeiers.
3.4.6
Bij het laden en lossen van S I , S2, S3 en S4 goederen met een grijper, moet de grijper deugdelijk zijn en
van de bovenkant zijn afgesloten. De grijper mag pas worden geopend nadat deze onder de rand van de
storttrechter of onder de rand van het windscherm is.
3.4.7
Stuifgevoelige stoffen die componenten bevatten met een minimalisatieverplichting of die stoffen bevatten uit
de klassen SA.1, SA.2 of 0.1 moeten, tijdens transport en bij opslag, behandeld worden als stuifklasse SI
goederen.
3.4.8
In aanvulling op voorschrift 3.4.5 moet stofverspreiding van opslagen en activiteiten in de buitenlucht met SI
en S3 producten worden tegengegaan door de volgende maatregelen:
a
de opslag moet plaatsvinden in gesloten ruimten;
b
het transport moet plaatsvinden via een gesloten systeem;
c
de inlaat- en afwerpzijde van de transport:eur moet zijn omkast;
d
de omkasting moet continu worden afgezogen;
e
tijdens het vullen van een opslagruimte moet deze ruimte worden afgezogen.
f
de afgezogen lucht moet, alvorens te worden uitgeworpen, in een doekfilter worden gereinigd. Het
doekfilter moet zodanig zijn ontworpen en worden onderhouden dat de stofconcentratie in de
uitgeworpen lucht niet meer bedraagt dan 5 mg/Nm^
3.4.9
In de inrichting moet op 2 meter boven het hoogste punt van het kantoorgebouw een doelmatige
windsnelheidsmeter en windrichtingsmeter aanwezig zijn.
3.4.10
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse SI en S2 mag niet plaatsvinden,
indien de windsnelheid groter is dan 8 m/s (windkracht 4).

3.4.11
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse S3 mag niet plaatsvinden, indien de
windsnelheid groter is dan 14 m/s (windkracht 6).
3.4.12
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse S4 en S5 mag niet plaatsvinden,
indien de windsnelheid groter is dan 20 m/s (windkracht 8).
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3.5
Bodem onderzoeken
3.5.1
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteitvan de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd
conform NEN 5740 en NVN 5725. Terzake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3
maanden nadat voornoemde rapportage is overiegd - door ons nadere eisen worden gesteld, inhoudende
dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde
hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek moeten uiteriijk drie
maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan ons zijn overgelegd.
3.5.2
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek
relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden.
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters moet zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.
3.5.3
De grondwaterpeilbuizen zoals die in de aanvraag zijn omschreven worden zo vaak de omstandigheden
daartoe aanleiding geven, doch ten minste éénmaal per jaar bemonsterd door een persoon of instelling die
daartoe op grond van het Besluit bodemkwaliteit is erkend.
De analyse van de grondwatermonsters vindt plaats door een laboratorium dat daartoe op grond van het
Besluit bodemkwaliteit is erkend.
3.5.4
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen wij
binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij ons op
andere wijze bekend worden van de verontreiniging, veriangen dat de bij de aanvraag vastgestelde
nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
3.5.5
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaats
vinden conform door ons te stellen nadere eisen.
3.6
Bodembescherming
3.6.1
Wijzigingen van de bij de aanvraag gevoegde beheermaatregelen voor de bodembeschermende
maatregelen moeten aan ons worden overiegd.
3.6.2
Het bodemrisico van bodembedreigende situaties moet door het treffen van doelmatige maatregelen en
voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.
Toelichting:
Het gaat hier in ieder geval om de situatie zoals die in de aanvraag zijn benoemd: riolering, tankplaats,
wasplaats, composteehnrichting, opslag ingangsmateriaal compostering, landfarming, opslag van
gevaarlijke stoffen, opslag van de stoffen uit voorschrift 1.2.9
3.6.3
Bij het ontwerp en de aanleg van een nieuwe vloeistofdichte vloer of verharding moeten de CUR 196 en de
voor het betreffende materiaal geldende CUR/PBV-aanbevelingen in acht worden genomen.

3.6.4
Het materiaal van het rioleringssysteem moet bestand zijn tegen de af te voeren stoffen.
3.6.5
Het zuiveringstechnische werk en de ondergrondse bedrijfsriolering moet tot aan het zuiveringstechnisch
werk zijn ontworpen en worden aangelegd volgens de eisen die zijn vastgelegd in de CUR/PBV aanbeveling
51
3.6.6
Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding
moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn
beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat
besluit.
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3.6.7
Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBVaanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn
rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater.
Toelichting:
Vloeistofdicht volgens de CUFR/PBV 44 houdt in voor rioolpersleidingen en bijbehorende componenten
geen lekverlies, voor ontvangputten, afscheidingsinstallatie en overige componenten eveneens geen
lekverlies. Voor leidingen onder vrijven/al is een gering lekverlies toegestaan van 3% van het
wandoppervlak (uitgedrukt in m2) gedurende de meettijd (uitgedrukt in het aantal liters) zie ook
paragraaf 6.2.1 van de CUR/PBV 44.
3.6.8
Rioleringen vanaf een zuiveringstechnisch werk, een bassin en voor lozingen van huishoudelijke aard naar
het openbaar riool zijn uitgesloten van de eisen uit voorschrift 3.6.7.
3.6.9
Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn
goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 3.6.2.

3.6.10
In afwijking van voorschrift 3.6.2 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of
verharding plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of verharding is
aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument
door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit

3.6.11
Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor:reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte
vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.
3.6.12
Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor een jaariijkse controle van de bodembeschermende
voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

3.6.13
Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig
voorschrift 3.6.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de
voorschriften 3.6.11 en 3.6.12 niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een
tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd

4

OPSLAG ALGEMEEN

4.1
Afvalstoffen algemeen
4.1.1
Voor een gescheiden opslag van verschillende partijen afvalstoffen en voor verschillende te onderscheiden
categorieën aan afvalstoffen moet vergunninghouder tussen de in opslag genomen partijen een afstand van
minstens één meter aan houden of een fysieke scheidingswand hebben aangebracht.
4.1.2
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
4.1.3
Op de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin ongewenste (afval-) stoffen die
onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle
containers met ongewenste (afval-) stoffen moeten binnen een week worden afgevoerd.
4.1.4
Gemorste vaste gevaariijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en worden opgeslagen in een
daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage. Volle
containers en emballage met gevaariijke afvalstoffen moeten binnen een week worden afgevoerd.

pagina 47 van 67

4.1.5
Indien de opslag, de bewerking en/of de afvoer van de afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, moet
de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk aan ons kennen te geven.
Deze mededeling moet gegevens bevatten over:
a
de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
b
de tijdsduur van de stagnatie;
c
maatregelen die de vergunninghouder neemt om de stagnatie op te lossen of in de toekomst te
voorkomen.
4.1.6
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hien/an mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van ons
aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
4.1.7
Vaste stoffen in bulk, die zwarte- of grijze lijststoffen bevatten, moeten worden opgeslagen op een
vloeistofdichte ondergrond, voorzien van een opvangsysteem. Dit opvangsysteem moet bestaan uit een
vloeistofdichte vloer die is omringt door een gootsysteem of vloeistofdichte omwalling.
4.2
Verpakte gevaarlijke stoffen
4.2.1
De opslag van hulpstoffen mag de hoeveelheid uit paragraaf 4.2 van de aanvraag niet overschrijden.
4.2.2
De opslag van gasflessen (ADR klasse 2), anders dan de werkvoorraad, moet in de speciaal daarvoor
bestemde ruimte plaatsvinden en moet, voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften,
voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 alsmede de voorschriften 6.2.1 toten met 6.2.17 van de
richtlijn PGS 15.
4.2.3
Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van
deze vergunning.
4.2.4
Als volgens voorschift 4.2.2 een bliksembeveiligingsinstallatie moet worden geïnstalleerd moet deze voldoen
aan de norm NEN-EN-IEC 62305-serie (2006).
4.2.5
Voor elke 200 m^ vloeroppervlakte van een opslagvoorziening voor gevaariijke stoffen, of een gedeelte
hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter
blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet
geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.
4.3
Bodembedreigende vloeistoffen in emballage
4.3.1
De emballage moet zijn opgeslagen in 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 vloeistoffen.
Toelichting:
Een lekbak kan onder meer worden gevormd door een vloeistofdichte vloer met opstaande randen.
Het is mogelijk om emballage met brandbare vloeistoffen in een lekbak op te slaan die reeds voor
andere opslagen van (licht) ontvlambare of brandbare vloeistoffen is gerealiseerd, zoals de lekbak van
een dieselolietank. Voorwaarde hiervoor is dat de stoffen die bij elkaar worden opgeslagen geen
gevaarlijke chemische reacties kunnen veroorzaken als zij met elkaar in aanraking komen.
4.3.2
In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in emballage, voor de aard van de opgeslagen stoffen
geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen
en op te nemen.
Gemorste vloeistoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen
en behandeld als gevaariijke afvalstoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in
daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
Toelichting:
Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.
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4.3.3
Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het
bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater
niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.
4.3.4
Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.
Toelichting:
Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van
de niet gereingde emballage niet meegerekend te worden.
4.4
Opslag in bovengrondse tanks onder atmosferische druk
4.4.1
De opslag moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van de richtlijn PGS 30.
4.4.2
De tanks moeten in een lekbak zijn geplaatst De lekbak moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2.tot en met
4,3.5 van de richtlijn PGS 30.
Toelichting
De lekbak is alleen noodzakelijk als er meer dan 10.000 liter brandbare vloeistoffen in een ruimte
worden opgeslagen.
4.4.3
Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiligingzijn
uitgevoerd. Een dergelijke tank moet worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch
afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een
vastzetmechanisme.
4.4.4
Afsluiters, welke aan een tank zijn aangebracht, moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat duidelijk is te zien of de
afsluiter geopend dan wel gesloten is.
4.5
Calamiteitenopslag
4.5.1
Incidenteel mag gedurende enkele dagen (maximaal 7 dagen) ander afval binnen de inrichting worden
opgeslagen dan in het acceptatie- en verwerkingsbeleid overeenkomstig voorschrift 1.2.1 is opgenomen.
4.5.2
Afvalstoffen, goederen en materialen die vanwege calamiteiten voor opslag worden geaccepteerd mogen
alleen overdekt en boven een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen.
4.5.3
Er mag ten gevolge van de calamiteiten opslag geen geurhinder buiten de inrichting plaatsvinden.
4.5.4
Voordat de opslag overeenkomstig voorschrift 4.5.1 gaat plaatsvinden moeten wij hierover geïnformeerd
worden.
Toelichting:
Buiten kantooruren kunt u hiervoor de consignatiedienst van de provincie Groningen bellen.

5

ACTIVITEITEN

5.1
Composteren groenafval
5.1.1
Binnen twee maanden na van kracht worden van deze beschikking moeteen zelfstandig leesbare
procesbeschrijving van de verschillende composteringsprocessen worden opgesteld waarbij nadrukkelijk
wordt aangegeven op welke wijze het composteringsproces wordt gecontroleerd.
5.1.2
De composteringsprocessen moeten overeenkomstig de procesbeschrijving worden uitgevoerd.
5.1.3
Wijzigingen in de procesbeschrijving moeten 1 week voordat deze in het proces worden doorgevoerd aan
ons worden overiegd.
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5.1.4
De controle van het composteringsproces moet worden uitgevoerd zoals beschreven in de
procesbeschrijving. Alle metingen, maatregelen e.d. zoals die op grond van deze procesbeschrijving moeten
worden uitgevoerd moeten overzichtelijk, voorzien van datum en tijd, in een logboek worden genoteerd. Het
logboek moet een duidelijk inzicht verschaffen in het verioop van en de controle op het
composteringsproces.
5.1.5
De te composteren hopen mogen niet hoger zijn dan 5 m boven het maaiveld.
5.1.6
Voor het omzetten van de composteringshopen moet gebruik worden gemaakt van een zodanig
omzetwerktuig, dat tijdens het omzetten een maximale beluchting van te composteren materiaal plaatsvindt.

5.1.7
Het afzeven van de composteringshopen is niet toegestaan bij de windsnelheid van 12 m/s en groter.
Toelichting:
Een windsneldheid van 12 m/s komt overeen met windkracht 6.
5.1.8
De stabiliteit van compost uitgedrukt in temperatuurseenheden en bepaald volgens de methode beschreven
in paragraaf 4.2 van de beoordelingsrichtlijn van het KIWA (BRL K256/04), moet lager zijn dan of gelijk zijn
aan 50 X .
5.1.9
Compost moet voldoen aan de eisen van voorschriften in paragraaf 2.8 "Visueel herkenbare
verontreinigingen", paragraaf 2.9 "Toetsing op visueel herkenbare verontreinigingen" en paragraaf 4.5
"Visueel herkenbare verontreinigingen" van de beoordelingsrichtlijn van het KIWA (BRL K256/04).
5.1.10
De vastgestelde samenstelling van de afgevoerde compost moet in de administratie worden bewaard voor
een periode van vijfjaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven
en/of op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.

5.1.11
Het te composteren afval moet, met uitzondering van het houtachtige (structuur)materiaal, zo spoedig
mogelijk doch uiteriijk binnen 3 x 24 uur nadat het in de inrichting is gearriveerd in het composteringsproces
worden gebracht.
Toelichting:
Het composteringsproces moet binnen 3 x 2 4 uur gestart zijn conform de methode zoals beschreven
in de aanvraag.
5.1.12
Geaccepteerde takken en ander houtachtige (structuur)materiaal moet binnen 3 maanden na acceptatie
worden geshredderd.
5.1.13
Geshredderd plantaardig materiaal moet, zo spoedig mogelijk doch uiteriijk binnen 3 x 24 uur nadat het is
geshredderd in het composteringsproces worden gebracht.
5.1.14
In tegenstelling tot voorschrift 5.1.13 mag het geshredderd materiaal ook binnen 3 x 24 uur worden
afgevoerd naar een erkende venwerker.
5.1.15
Het te composteren afval moet worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van materialen dan wel
(ongewenste) afvalstoffen, die het composteringsproces nadelig kunnen beïnvloeden en/of die het
toepassen van het compost beperken. De materialen dan wel (ongewenste) afvalstoffen moeten worden
venwijderd.
5.1.16
Digestaat uit een vergistingsinstallatie mag niet aan het te composteren afval worden toegevoegd.
5.1.17
De opslag van geshredderd plantaardig materiaal, gras, snoeihout, slootruigte, stobben en takken moet
zodanig plaatsvinden dat de kwaliteitvan deze afvalstoffen niet achteruit gaat als gevolg van de wijze en
duur van de opslag. Hiertoe moet de opslag beperkt blijven tot een periode van maximaal 2 maanden.
5.1.18
Geshredderd plantaardig materiaal, gras, snoeihout, slootruigte, stobben en takken moeten worden
opgeslagen op een bodembeschermende voorziening conform de NRB eind-emissiescore 1
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5.1.19
Opslag van geshredderd plantaardig materiaal, gras, snoeihout, slootruigte, stobben en takken moet zodanig
plaatsvinden dat geen verwaaiing kan plaatsvinden, indien noodzakelijk moeten de afvalstoffen ter
voorkoming van verwaaiing worden afgedekt of met water worden natgehouden.

5.1.20
Het is toegestaan compost te mengen met andere materialen zoals zand en grond. Het doel van deze
samenvoeging mag de kwaliteit van het eindproduct niet negatief beïnvloeden. De kwaliteit van de
verschillende deelstromen moet voorafgaand aan menging zijn vastgesteld.
Toelichting:
De kwaliteit van het afgezette product wordt mede bepaald door de klant en de wijze van toepassing
van het kompost.
5.2
Grond en baggerspecie
5.2.1
De acceptatie, opslag en venwerking van grond en baggerspecie moet overeenkomst het Besluit
bodemkwaliteit worden uitgevoerd.
5.2.2
Als de kwaliteitsklasse van de partijen grond niet voldoet aan klasse wonen of een partij baggerspecie niet
voldoet aan klasse A moet deze boven een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen.
5.2.3
Uitsluitend grond en baggerspecie met eenzelfde verontreiniging en verontreinigingsgraad en die volgens
het Besluit bodemkwaliteit mag worden toegepast mogen worden samengevoegd.
5.2.4
De werkzaamheden met grond en baggerspecie mogen alleen onder verantwoordelijkheid van een persoon
of instelling plaatsvinden die gecertificeerd is volgens BRL 1000, BRL 9335 en BRL 7500
5.2.5
De kwaliteitvan de te accepteren grond en baggerspecie mag de kwaliteitvan de klasse industrie niet
overstijgen tenzij de partij voor landfarming wordt geaccepteerd.
5.2.6
Te accepteren verontreinigde grond ten behoeve van zeven mag geen vluchtige verontreinigingen (zoals
vluchtige koolwaterstoffen) bevatten.
5.2.7
Bij aanleg van het depot en aan- en afvoer van baggerspecie mag het terrein van de inrichting en de directe
omgeving daarvan niet worden verontreinigd. De baggerspecie moet in daartoe geschikte transportmiddelen
zodanig worden getransporteerd dat verontreiniging van bodem en/of grondwater niet kan optreden.
5.2.8
Het baggerdepot, ingericht voor het inbrengen van verontreinigde baggerspecie, moet zijn omringd door een
perskade. De perskade moet zodanig zijn uitgevoerd dat deze in staat is krachten, die ontstaan tijdens de
opslag en het bewerken van baggerspecie, te weerstaan. Op ons verzoek zal een onderzoek moeten
worden overiegd waarin de sterkte van de perskade is berekend/aangegeven.
5.2.9
Ter voorkoming van verspreiding van onkruidzaden naar de omgeving moet eventuele begroeiing op het
depot eenmaal per jaar voor de zaadval worden gemaaid.
5.2.10
Door middel van waarschuwingsborden moet worden aangegeven dat het betreden van het terrein gevaariijk
is. Deze waarschuwingsborden moeten zijn voorzien van de onder alle omstandigheden leesbare tekst
"verboden toegang" en "gevaariijk terrein, drijfzand" en zodanig zijn geplaatst (tenminste aan iedere
depotzijde één) dat eventuele passanten ze onder alle omstandigheden kunnen zien.
5.2.11
Binnen de inrichting mag geen asbesthoudende grond- en baggerspecie worden geaccepteerd.
5.3
Landfarming
5.3.1
Partijen grond en baggerspecie mogen alleen dan worden geaccepteerd als deze biologisch afbreekbare
verontreinigingen bevat en dat naar venwachting deze verontreinigingen door landfarming zodanig kan
worden afgebroken dat deze binnen 3 jaar aan het Besluit bodemkwaliteit kunnen gaan voldoen.
5.3.2
Aangevoerde vrachten verontreinigde grond ten behoeve van de biologische reiniging moeten worden
gestort in een ontvangstdepot.
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5.3.3
Te accepteren verontreinigde grond ten behoeve van de biologische reiniging (landfarming) mag geen
vluchtige verontreinigingen (zoals vluchtige koolwaterstoffen) bevatten.
5.3.4
Verschillende partijen grond met eenzelfde aard verontreiniging (zowel kwalitatief als kwantitatief) mogen
voorafgaande aan landfarming worden samengevoegd.
5.3.5
Aan de biologisch te reinigen grond mag tot maximaal 5% organisch materiaal worden bijgemengd. De
opslag van dit materiaal moet geurioos zijn.
5.3.6
Het percolaatwater van de landfarming moet worden opgevangen en afgevoerd. Indien overeenkomstig
voorschrift 3.1.6 blijkt dat het afvalwater niet verontreinigd is, mag het water worden gebruikt voor het
bevochtigen van de compostering
5.4
Veegvuil en rioolkolkenslib
5.4.1
Geaccepteerde riool- en kokenslib en veegafval moet na ontvangst worden ontwaterd.
5.4.2
Veegafval mag worden geaccepteerd als deze qua aard gelijk is aan riool- en kolkenslib.
5.4.3
Afval afkomstig van het legen van afvalbakken mag niet binnen de inrichting worden geaccepteerd.
5.4.4
Het riool- en kolkenslib en veegafval moet worden gescheiden in een zandfractie en restafval.
5.4.5
De zandfracties afkomstig van riool- en kokenslib en veegafval die organoleptisch als gelijkwaardig zijn
beoordeeld mogen tot 1000 ton worden opgebulkt.
5.4.6
Van de zandfractie moet overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit de kwaliteit worden bepaald.
5.4.7
De restfractie moet worden afgevoerd naar een erkende eindvenwerker.
5.4.8
De opslag van riool- en kolkenslib en veegafval moet een zodanige zijn uitgevoerd dat dit afval zich niet over
het terrein kan verspreiden.
5.5
Bouw en sloopafval
5.5.1
Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden. Tenzij de
afvalstoffen overeenkomstig paragraaf 1.3 worden gemengd.
5.5.2
Vergunninghouder is verplicht vooraf aan het sorteren het (gemengd) bouw- en sloopafval door middel van
een zeefinstallatie (0-10 mm) te ontdoen van sorteerzeefzand. Het sorteerzeefzand moet gescheiden
worden opgeslagen en gescheiden te worden afgevoerd tenzij dit sorteerzeefzand overeenkomstig het
Besluit bodemkwaliteit is geclassificeerd als een bouwstof die kan worden hergebruikt
Toelichting:
Dit voorschrift heeft alleen betrekking op bouw- en sloopafval die zand, grind, puin, beton, stenen of
asfalt bevat.
5.5.3
Sorteerzeefzand moet gescheiden worden opgeslagen en overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit moet
worden nagegaan of en op welke wijze het voor hergebruik geschikt is.
5.5.4
In het sorteerproces moeten minimaal de volgende fracties, voorzover die fracties in de integrale afvalstroom
aanwezig zijn, worden afgescheiden en gescheiden van elkaar te worden opgeslagen en verwijderd:
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a
steenachtig materiaal;
b
hout;
c
sorteerzeefzand;
d
nonferro en ferrometalen;
e
lichte brandbare fractie;
f
gevaarlijke afvalstoffen;
g
restfracties.
5.5.5
Afvalstoffen uit het bouw en sloopafval die mogelijk PAK houdend zijn, zoals dakleer en asfalt, moeten als
PAK houdend worden behandeld, tenzij uit analyses blijkt dat deze geen PAK bevatten.
5.5.6
Gevaariijke afvalstoffen afkomstig uit bouw en sloopafval, waaronder PAK houdende stromen, moet binnen 2
maanden na het sorteren worden afgevoerd.
5.6
Grof afval
5.6.1
ln het sorteerproces moeten minimaal de volgende fracties, voorzover die fracties in de integrale afvalstroom
aanwezig zijn, worden afgescheiden en gescheiden van elkaar te worden opgeslagen en verwijderd:
a
hout;
b
nonferro en ferrometalen;
c
steenachtig materiaal;
d
sorteerzeefzand;
e
lichte brandbare fractie;
f
gevaariijke afvalstoffen;
g
restfracties.
5.7

Puin, beton, stenen en asfalt

5.7.1
De vergunninghouder is verplicht de voor bewerking aangeboden steenachtige fracties te bewerken tot de
volgende fracties: granulaten, (non)ferro fractie, brandbare en niet-brandbare restfractie.
5.7.2
De puinbreekinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat voordat het feitelijke breekproces begint, de te
breken fractie maximaal 1% (m/m) niet steenachtig materiaal bevat.
Toelichting
Onder niet steenachtig materiaal wordt verstaan papier, hout, metalen, kunststoffen en ander
materiaal. Partijen die voldoen aan de eis van maximaal 1% niet steenachtig matehaal zijn
bijvoorbeeld afkomstig van selectieve sloopactiviteiten van sloopobjecten, van gescheiden inzameling
op de bouw-/slooplocatie danwei van een sorteerinrichtingen.
5.7.3
Puin, beton, stenen en asfalt mag niet ten behoeve van het breekproces worden geaccepteerd als deze niet
steenachtig materiaal bevat dat als gevaariijk afval moet worden getypeerd of als uit de beoordeling
overeenkomstig voorschrift 1.2.8 blijkt dat er sprake is van een gevaariijke afvalstof.
5.7.4
Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 is het voorzeven van de
steenachtige fractie van bouw- en sloopafval niet noodzakelijk en vervalt voorschrift 5.5.2.
5.7.5
Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 is het mengen van
brekerzeefzand met granulaat toegestaan.
5.7.6
Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een partij brekerzeefzand met
granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet
aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit Voordat de partij brekerzeefzand met het granulaat wordt
opgemengd moet de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar zijn:
a
datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
b
uitvoering van de wijze van bemonstering;
c
de analyseresultaten van het brekerzeefzand.
5.7.7
Alle binnen de inrichting geproduceerde partijen granulaat moeten voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit

pagina 53 van 67

5.7.8
De monstername en analyse van het granulaat en brekerzeefzand moeten geschieden conform de
protocollen die onderdeel uitmaken van het Besluit bodemkwaliteit. Alle activiteiten die met de
monsterneming samenhangen moeten in een monsternemingsplan zijn omschreven.
5.7.9
Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd moeten de onderstaande gegevens die voortvloeien uit
de BRL 2506, worden geregistreerd in een logboek:
a
datum en tijdstip van starten en beëindigen van het produceren van gecertificeerd product conform de
BRL 2506;
b
datum en tijdstip van starten en beëindigen van het voorzeven;
c
datum en tijdstip van bemonstering en datum van analyse van het brekerzeefzand, granulaat en de
fijne fractie van het geproduceerde granulaat;
d
uitvoering en wijze van bemonstering.

5.7.10
Indien onverhoopt een geproduceerde partij granulaat niet blijkt te voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit moet deze partij gescheiden worden opgeslagen en te worden afgevoerd naar een daartoe
vergunde verwerkingsinrichting.
5.7.11
Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 mag in afwijking van het gestelde
in voorschrift 5.7.10 de partij granulaat die niet blijkt te voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit,
alsnog achteraf worden voorgezeefd. Hierbij mag geen vermenging met andere partijen plaatsvinden.
5.8
Reinigen van (ballast-) grind
5.8.1
In de grindwasser mogen uitsluitend afvalstoffen met afvalstoffencode 17 05 07 en 17 05 08 worden
verwerkt.
5.8.2
De te wassen (ballast-) grind mag niet zijn verontreinigd met afvalstoffen, die de grenswaarde voor
gevaariijke afvalstoffen, zoals vermeld in de EURAL overschrijden.
5.8.3
Het afvalwater moet binnen de reiniger worden hergebruikt
5.8.4
Het slib van één partij (ballast-) grind mag worden samengevoegd. Slib van verschillende partijen (ballast-)
grind mag pas worden samengevoegd als uit analyse blijkt dat overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit
sprake is van gelijksoortige partijen.
5.8.5
Indien een partij (ballast-) grind overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit niet ongeïsoleerd kunnen worden
toegepast, moeten deze op/in een vloeistofdichte voorziening worden opgeslagen.
5.8.6
Indien een geproduceerde partij niet blijkt te voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit moet deze
partij gescheiden worden opgeslagen en te worden afgevoerd naar een daartoe vergunde
venwerkingsinrichting.
5.9

Teerhoudend asfalt en andere teerhoudende afval

5.9.1
Het is verboden teerhoudend asfalt fysische en/of mechanische te bewerken.
5.9.2
Activiteiten met dakafval moeten beperkt blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van dakgrind
en van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en/of
mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.
5.9.3
Activiteiten met teerhoudend asfalt moeten beperkt blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden
van grove stukken afval.
5.9.4
Het vermengen van dakgrind/dakleer, teerhoudend asfalt en andere teerhoudende afvalstromen is niet
toegestaan.
5.9.5
Partijen teerhoudend asfalt mogen ter kwalificatie worden samengevoegd tot partijen van 50 ton.

pagina 54 van 67

5.9.6
Uitsluiten door analyse (DLC methode of beter) kan worden aangetoond dat partijen afval die mogelijk teer
bevatten niet teerhoudend zijn.
5.10
Asbest
5.10.1
Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdooriatend kunststof
verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte
afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen
voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6).

5.10.2
Wanneer asbest(houdend) afval door vorm of formaat niet in de volgens het vorige voorschrift genoemde
verpakkingsmateriaal kan worden opgeslagen, moet het asbest in een afgesloten container worden
opgeslagen.
5.10.3
Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van
het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

5.10.4
De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een
voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
5.10.5
De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en asbesthoudend
afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF
VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'
5.10.6
De opslag van asbest moet gebeuren volgens artikel 7, c tot en met g van het Asbestverwijderingsbesluit
5.11
Hout
5.11.1
Hout moet gescheiden worden en opgeslagen in de categorieën A, B en C hout
5.11.2
De opgeslagen houtfracties mogen niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals kunststoffen, textiel,
zand, puin, grond, dakbedekking, papier.

5.11.3
Vergunninghouder is verplicht de aangeboden houtfracties gescheiden te bewerken tot vershredderd hout A,
vershredderd hout B en een restfractie. De restfractie moet worden gescheiden in een (non)ferro-fractie, een
brandbare en een niet-brandbare fractie.

5.11.4
Als overeenkomstig voorschrift 3.4.1 op meer dan 2 meter afstand van de houtshredder zichtbare
stofverspreiding plaatsvindt moet de stofemissie van de houtshredder worden afgezogen.
5.11.5
Als de stofemissie van de houtshredder wordt afgezogen moet de afgezogen lucht via een
stofafscheidingsinstallatie worden geëmitteerd. De afgezogen lucht moet zodanig worden behandeld dat het
stofgehalte van de geëmitteerde lucht van de houtshredder niet hoger is dan 5 mg/m3.
5.11.6
Aan de hand van specificatie van de stofafscheidingsinstallatie moet worden aangetoond dat aan de norm
uit voorschrift 5.11.5 wordt voldaan.
5.11.7
De stofafscheidingsinstallatie moet zodanig worden onderhouden dat aan de stofgehalte uit voorschrift
5.11.5 wordt voldaan.
5.11.8
Met behulp van temperatuurmetingen, temperatuurregistratie en noodzakelijke maatregelen moet brand ten
gevolge van broei van het geshredderd hout worden voorkomen. De temperatuurmeting moet minimaal 1
maal per week worden uitgevoerd en geregistreerd. Bij verhoogde temperaturen (boven 40 °C) moet de
temperatuurmeting dagelijks worden uitgevoerd en geregistreerd.
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5.12
Aanvullende voorschriften C-hout
5.12.1
Bij het verkleinen van C-hout mag geen zichtbare stofverspreiding plaatsvinden.
toelichting
Omdat het hier om werkzaamheden met minimalisatieverplichte stoffen gaat is stofverspreiding niet
toegestaan.
5.12.2
Als er zichtbare stofemissie plaatsvindt bij het shredderen van C-hout moet worden voldaan aan de
voorschriften 5.11.5, 5.11.6 en 5.11.7.

5.12.3
Als bij het verkleinen van C-hout de stofemissie niet wordt afgezogen mag deze alleen worden verkleind tot
tukken die minimaal 2 cm groot waarbij de shredderinstallatie een maximale frequentie heeft van 100 tpm.
5.12.4
Nadat een partij C-hout is verkleind moet de installatie, voordat ander hout geshredderd wordt, ontdaan
worden van spanen en dergelijke. Het bij het schoonmaken vrijkomende materiaal moet bij de opslag van
geshredderd C-hout gevoegd worden.
5.12.5
Parijen c-hout die met verschillende stoffen zijn verduurzaamd mogen, met uitzondering van CC en CCA
hout, niet met elkaar worden vermengd. CC-hout en CCA-hout mogen worden samengevoegd en/of
vermengd als de afnemer een vergunning heeft om deze gezamenlijk te verwerken.
5.13
Hout opslag
5.13.1
De opslag van geshredderd hout moet plaatsvinden op een hiervoor aangewezen deel van het terrein.
5.13.2
Opslag van zowel de onbewerkte houtfracties als van de houtsnippers moet zodanig plaatsvinden dat geen
verwaaiing kan plaatsvinden, indien noodzakelijk moet het hout ter voorkoming van verwaaiing worden
afgedekt
5.13.3
In aanvulling op voorschrift 5.13.2 mag bij de opslag van C-hout geen afvalwater vrijkomen.
5.13.4
De houtfractie C moet worden opgeslagen op een bodembeschermende voorziening conform de NRB eindemissiescore 1.
5.13.5
De opslag van de verschillende houtfracties moet zodanig plaatsvinden dat de kwaliteit van deze houtfractie
niet achteruit gaat als gevolg van de wijze en duur van de opslag. Hiertoe moet de maximale
opslagcapaciteit beperkt blijven vooreen periode van maximaal 12 maanden.
5.14
Rubber
5.14.1
Bij de opslag en verwerking van rubber moet worden voorkomen dat er geuren ontstaan.
5.14.2
Opslag van zowel de onbewerkte rubber als van de rubbersnippers moet zodanig plaatsvinden dat geen
verwaaiing kan plaatsvinden, indien noodzakelijk moet het rubber ter voorkoming van venwaaiing worden
afgedekt.
5.15

Kunststoffen en Hoogcalorische afvalstromen

5.15.1
Herbruikbare kunststoffen mogen niet worden gemengd of samengevoegd ten zij dit materiaalhergebruik niet
frustreert.
5.15.2
Kunststoffen mogen alleen als hoogcalorisch materiaal worden behandeld als uit onderzoek blijkt dat
materiaalhergebruik niet mogelijk is. De uitkomsten van dit onderzoek moet worden gerapporteerd en de
rapportage moet in het registratiesysteem overeenkomstig 1.4.7. worden bewaard.
5.15.3
Samenvoeging van hoogcalorisch materiaal is alleen toegestaan als per stroom is aangetoond dat
materiaalhergebruik niet mogelijk is.
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5.15.4
De deuren van de loods waar de shredder is geplaatst moeten altijd gesloten zijn behoudens het in en
uitlaten van personen en goederen.
5.15.5
Het bij het bewerken van plastic/papier vrijkomende stof moet, zonder dat het zich merkbaar in de ruimte kan
verspreiden, bij de bron worden afgezogen. De stof bevattende lucht moet, voordat het in de buitenlucht
wordt uitgeworpen, zodanig worden gereinigd, dat de concentratie van de stof in de uitgeworpen lucht mag
bij een emissievracht van 0,2 kilogram per uur of meer niet meer bedragen dan 5 mg/mo3.
5.15.6
Het afgescheiden stof moet regelmatig worden verzameld, zonder dat de goede werking van de installatie
wordt gestoord. De bewaring en afvoer moeten plaatsvinden zonder dat het stof zich in de omgeving kan
verspreiden.

5.15.7
Buiten de inrichting mag geen geur van kunststoffen en/of hoogcalorische afvalstromen worden
waargenomen.
5.15.8
Als er geur vrijkomt ten gevolgen van de verwerking van kunststoffen en/of hoogcalorische afvalstromen
moet de ruimte waar deze activiteiten plaatsvinden worden afgezogen.
5.15.9
De afgezogen lucht moet zodanig worden behandeld dat de geuremissie de 1400 geureenheden (Ou) per
seconde (ca 5 miljoen Ou/uur) niet overschrijden.
Toelichting
1400 geureenheden (Ou) per seconde komt ongeveer overeen met 0,5 odeurunit als 99.9 percentiel
bij de dichtst bijgelegen woning.
5.15.10
Als de lucht wordt afgezogen moet door middel van geurmetingen en berekeningen worden aangetoond dat
de geuremmissies van de verwerking van kunststoffen de norm uit voorschrift 5.15.9 niet overschrijdt
5.15.11
Geuremissiemetingen en verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd conform de NeR. De
bijbehorende geurconcentratiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende norm (NEN-EN
13725). De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd in odourunits. Het
meetplan moet aan ons worden voorgelegd.

5.15.12
Binnen 1 maanden na ingebruikname van de afzuiginstallatie moet door middel van geurmetingen en
berekeningen worden aangetoond dat de geurimmissies de in dit hoofdstuk opgenomen normen niet
overschrijden.
5.15.13
De rapportage van het geuronderzoek moet uiteriijk binnen 2 maanden na uitvoering van het
geuremissieonderzoek in ons bezit zijn.
5.15.14
Indien naar aanleiding van het geuremissieonderzoek de gestelde normen wordt overschreden en
aanvullende maatregelen zijn vereist, moet vergunninghouder binnen 2 maanden na uitvoering van het
onderzoek een plan van aanpak alsmede het tijdspad tot reductie van de geuremissie, ter goedkeuring, bij
ons in dienen.
In dit plan van aanpak moet tenminste het volgende zijn aangegeven:
de geurreducerende maatregel(en) welke volgens vergunninghouder technisch en financieeleconomisch in redelijkheid realiseerbaar zijn;
het effect van elke te nemen maatregel(en) op de geurcontouren;
de fasering van realisatie van de maatregel(en) alsmede de einddatum waarop de maatregel(en)
zullen worden uitgevoerd;
de investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.
Het vaststellen van technische of financieel-economische haalbaarheidsgrenzen moet vergunninghouder
laten verifiëren door een onafhankelijke deskundige. De onderbouwde bevindingen van deze deskundige
moeten deel uit maken van het plan van aanpak.
5.15,15
Wij kunnen met betrekking tot geurbeperkende maatregelen nadere eisen stellen aan het in voornoemde
voorschrift ingediende plan van aanpak. De maatregelen moeten vervolgens overeenkomstig het, door ons,
goedgekeurd plan uit worden gevoerd.
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5.16
Metalen
5.16.1
Metalen die door olie of andere bodembedreigende stoffen zijn verontreinigd moeten worden opgeslagen op
een bodembeschermende voorziening conform de NRB eind-emissiescore 1
5.17
Glas
5.17.1
Glas die met huishoudelijk afval of andere bodembedreigende stoffen zijn verontreinigd moeten worden
opgeslagen op een bodembeschermende voorziening conform de NRB eind-emissiescore 1
5.17.2
Er mogen buiten de inrichting geen geuren van de opslag van glas worden waargenomen.
5.18

Steenwol

5.18.1
Steenwol moet worden opgeslagen en verwerkt op een bodembeschermende voorziening conform de NRB
eind-emissiescore 1
5.18.2
Afvalwater moet afzonderlijk worden afgevoerd tenzij wordt voldaan aan voorschrift 3.1.6.
5.18.3
Er mogen buiten de inrichting geen geuren van de opslag en verwerking van steenwol worden
waargenomen.
5.19
Bouwstoffen en bouwmaterialen
5.19.1
Een bouwstof of bouwmateriaal die overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit niet ongeïsoleerd kan worden
toegepast, moet worden opgeslagen en venwerkt op/in een bodembeschermende voorziening conform de
NRB eind-emissiescore 1

5.19.2
De geaccepteerde bouwstoffen en/of materialen mogen geen geur buiten de inrichtingsgrenzen verspreiden.
5.19.3
Zand en bestratingsmateriaal moeten worden opgeslagen in opslagvakken die ten minste aan drie zijden
keerwanden hebben.
5.20
Brengstation voor particulieren
5.20.1
Het afvalbrengstation voor particulieren mag alleen bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en
soortgelijk afval accepteren.
5.20.2
In de inrichting moet op duidelijke wijze voor bezoekers zijn aangegeven op welke plaatsen en tijden de
afvalstoffen kunnen worden afgegeven.
5.20.3
Er mogen geen KCA/KGA worden geaccepteerd.
5.20.4
Indien blijkt dat een partij onverhoopt afvalstoffen bevat, waarvan de acceptatie niet is vergund moeten
maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. De betreffende afvalstoffen moeten op een
milieuhygiënisch verantwoorde manier worden afgevoerd.
5.21

Proefneming afvalstoffen

5.21.1
Vergunninghouder mag, bij wijze van proefneming, een andere, meer innovatieve techniek toepassen dan
beschreven in onderhavige vergunning, mits hiervoor voorafgaand aan de proefneming, schriftelijke
toestemming is verkregen. Ter verkrijging van deze toestemming moeten de volgende gegevens
voorafgaand aan de proefneming schriftelijk aan ons worden verstrekt:
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a

een technische beschrijving en/of specificatie van de innovatieve techniek met vermelding van de
capaciteit;
b
het doel en de functie van de innovatieve techniek;
c
een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico's als gevolg van de
invoering van de innovatieve techniek;
d
een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proef;
e
de aard, hoeveelheid en fysisch/chemische specificaties van de te behandelen (gevaariijke)
afvalstoffen tijdens de proefneming;
f
de venwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, energieverbruik en restfractie;
g
de verwachte bestemming van de restfractie, met vermelding van de venwachte
fysisch/chemisch/toxicologische specificaties en eventuele hergebruikmogelijkheden;
h
een opgave van de eventueel te venwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria en/of
acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
i
de wijze waarop bij de uitvoering van de test door middel van metingen en registraties de
procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
j
schriftelijke stukken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de proefneming op grond
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is gelegaliseerd;
k.
de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd.
Indien bij het beproeven van de innovatieve techniek tevens bij wijze van proef, andere (niet vergunde)
afvalstromen worden behandeld, moeten bij de te verstrekken gegevens tevens de gegevens met betrekking
tot het volgend voorschrift worden verstrekt
5.21.2
De vergunninghouder mag, bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen in de in onderhavige vergunning
opgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor vergunninghoudster geldende
acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verieend.
Ter verkrijging van deze toestemming moeten de volgende gegevens voorafgaand aan de proefneming
schriftelijk aan ons worden verstrekt:
a
productnaam, samenstelling en fysisch/chemisch/toxicologische specificaties van de afvalstof (onder
meer of het een gevaariijke afvalstof betreft);
b
de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid afvalstof;
c
de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigerende acceptatiecriteria
voor de betreffende verwijderingsmethode;
d
de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- en/of verwerkt en/of definitief verwijderd;
e
de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en registraties de
procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
f
de venwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
g
de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de
fysische/chemische/toxicologische specificaties en eventuele hergebruiks-mogelijkheden;
h
een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proefneming;
i
de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die jaariijks in Nederiand vrijkomt;
j
de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die in de installatie kan worden behandeld;
k
een beschrijving van de huidige venwijderingswijze en bestemming van de te beproeven afvalstof;
I
de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd;
m
de te treffen milieuvoorzieningen en voorzorgsmaatregelen;
n
de opslagcapaciteit voor geïmmobiliseerde bouwstoffen in verband met de uit te voeren
(uitloog)onderzoeken.
5.21.3
Wij kunnen naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in de voorschrift 5.21.1 en 5.21.2
toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een
beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken en te venwijderen
hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen wij nadere eisen stellen aan de milieuhygiënische
randvoonwaarden van de proefnemingen.
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5,21.4
Toestemming voor een proef wordt slechts verleend indien:
a
de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren omtrent de technische haalbaarheid van de
andere toepassing en deze informatie niet langs andere weg kan worden verkregen;
b
de proefneming dient om een gelijkwaardige of hoogwaardiger techniek voor be- of verwerking van
afvalstoffen te ontwikkelen en te implementeren dan de techniek die in het LAP als minimumstandaard
is beschreven;
c
de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
d
de bij de proefneming te be- of venwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan benodigd is voor de
ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek;
e
bij de proefneming niet meer alternatieve stoffen zullen worden ingezet dan noodzakelijk is om de
onder a en b bedoelde informatie te vergaren;
f
aangetoond is dat de proefneming binnen de ingevolge deze vergunning geldende milieuhygiënische
randvoorwaarden plaats kan vinden.
Toelichting:
Tijdig zal moeten worden nagegaan of de proefneming niet in strijd is met het bepaalde bij en
krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
5.21.5
Vergunninghouder mag niet eerder aanvangen met een proefneming als bedoeld in de voorschrift 5.211
dan nadat de schriftelijke toestemming van ons is ontvangen.

5.21.6
Uiteriijk 3 maanden na afloop van de proefneming moet vergunninghoudster aan ons een rapport van de
proefneming overieggen. In dit rapport moet zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de
prognoses die bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd. Tevens moet gemotiveerd zijn aangegeven
waarom de beproefde techniek in relatie tot de be-/venwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP
beschreven minimumstandaard. Indien de proefneming voor vergunninghouder aanleiding geeft tot wijziging
van de bedrijfsvoering dan moet vergunninghouder tevens rapporteren over de te nemen acties.
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BIJLAGE 1 -.BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift venwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS 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.
BESTELADRESSEN:
Publicaties zijn verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij: SDU Service, afdeling Verkoop, Postbus
20014, 2500 EA DEN HAAG
PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.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, www.nen.nl
BRL-richtlijnen bij: KIWA Certificatie en Keuringen, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK
InfoMii is het informatiecentrum in Nederiand over milieu wet- en regelgeving, www.infomil.nl
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.
ASFALT, TEERHOUDEND:
Asfalt dat als bindmiddel teer bevat met een concentratie groter of gelijk aan 75 mg/kg d.s. PAK.
BAGGERSPECIE:
Baggerspecie (ongerijpte en nog te ontwateren c.q. te rijpen baggerspecie) die vrijkomt bij onderhoud en
sanering van waterbodems die behoren tot een oppervlaktewater in de zin van de WVO.
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voorde afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMINCIDENT:
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting
is opgetreden.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarioosbaar bodemrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodem risicocategorie, conform de bodemrisicochecklist
uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt
gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
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CATEGORIE 1-GROND:
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage
2 van het bouwstoffenbesluit, overschrijdt en op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen
isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals
aangegeven in bijlage 2 van het bouwstoffenbesluit wordt overschreden.
CATEGORIE 2-GROND:
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage
2 van het bouwstoffenbesluit, overschrijdt en op zodanige wijze wordt gebruikt dat, slechts indien
isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals
aangegeven in bijlage 2 van het bouwstoffenbesluit wordt overschreden.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papierenen kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
E-PRTR:
Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (European Pollutant
Release Transfer). De instelling van dit register is vastgelegd in verordening (EG) Nr. 166/2005.
GEURCONCENTRATIE:
Het aantal odourunits per volume-eenheid.
De getalsgrootte van de geurconcentratie is gelijk aan het aantal malen dat de geurhoudende lucht met
geurvrije lucht moet worden verdund om de geurdrempel te bereiken (NVN2820).
Bij die verdunning waarbij de helft van het aantal panelleden de verdunde monsteriucht juist kan
onderscheiden van geurvrije lucht, is de geurconcentratie per definitie 0,5 odourunit per m^.
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 milieugevaariijke stoffen en
preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet
milieubeheer.
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaariijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaariijke stoffen.
GRIJZE LIJSTSTOFFEN:
Dit begrip is gedefinieerd in de EG-lijst 76/464/EEG.
GROND:
Dit begrip is gedefinieerd in het Bouwstoffenbesluit
KIWA:
Dienstverienend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu,
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, e-mail: certif(a).kiwa.nl, internet: www.kiwa.nl
MAAIVELD:
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgronding.
MINIMUMSTANDAARD:
Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of venwerking van een afvalstof of categorie van
afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximale toegestane milieudrukvan een be- of venwerking vast
NEN:
Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 3011
Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.
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NEN 5740:
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteitvan bodem en grond.
NEN-EN:
Een door het Comité Europeen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederiands
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederiandse norm is aanvaard.
NEN-EN 13284-1
Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 1
Manuele gravimetrische methode.
NEN-EN 13725:
Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.
NEN-EN-IEC 62305-SERIE:
Bliksembeveiliging.
NER:
Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht
NRB:
Nederiandse 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 IIB 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 Gevaariijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaariijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn), De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
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.
PROTOCOL
Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
RESTFRACTIE:
De fractie van het afval die na be- of venwerking op de inrichting niet is be- of verwerkt ofwel na bewerking
niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afzetmarkt en wordt afgevoerd:
a
Naar een daartoe bevoegde be- of venwerker die de fractie wel kan bewerken of;
b
Naar een stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie tb.v. eindvenwijdering.
RIOLERING:
Bedrijfsriolering of openbare riolering.
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RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
SCHONE GROND:
Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven
in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt.
SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Meer informatie over SCIOS en de
gecertificeerde bedrijven is te verkrijgen via internet: (http//www.scios.nl).
STUIFGEVOELIGE STOFFEN:
Conform de Nederiandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de
volgende klasse-indeling gehanteerd:
S I sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
WERKBOEK WEGEN NAAR PREVENTIE:
Aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor Ven/oer, Water, Afval en Energie (Infomil april
2006, kenmerk 3IM06PDO10 PREVENTIE).
ZWARTE LIJST STOFFEN:
Families en groepen van stoffen uit lijst I van de EG-lijst (de EG-Z lijst); lijst I omvat de afzonderiijke stoffen
van onderstaande families en groepen stoffen, met uitzondering van die stoffen welke, gezien het geringe
risico van toxiciteit, persistentie en (bio-)accumulatie, niet geschikt voor lijst I worden geacht; dergelijke
stoffen die gezien toxiciteit, persistentie en (blo-) accumulatie geschikt zijn voor lijst II van de EG-lijst (lijst
met grijze stoffen) moeten in die lijst worden opgenomen;
1 Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit dergelijke verbindingen kunnen ontstaan;
2. Organische fosforverbindingen;
3. Organische tinverbindingen;
4. Stoffen die een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben;
5. Minerale oliën en koolwaterstoffen;
6. Cyaniden;
7. De volgende metalloïden en metalen en verbindingen daarvan: kwik, beryllium, cadmium, uranium, lood,
thallium, arsenicum, tellurium, antimoon, zilver, tin.
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BIJLAGE 2 : CONTROLEPUNTEN GELUID
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