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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 22 juni 2010
Nr. 2010-37.356/25, MV.
Zaaknummer 238045
verzonden:

2 8 JUNI 2010

Beschikken hierbij op de aanvraag van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen om een
oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer voor acceptatie, op- en overslaan en bewerken
van afvalstoffen en de prenazorg van de stortplaats,,
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 1 december 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
(hierna WWNG) voor een vergunning ingevolge artikel 8,1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in
werking hebben van een inrichting voor acceptatie, op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen en de
prenazorg van de stortplaats.
De inrichting is gelegen aan de Westerhornseweg 22 te Usquert, kadastraal bekend gemeente Eemsmond,
sectie D, nummer 1329,
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28,1,a,1°, 28,1,a,2°, 28,1,a,4°, 28,1,b, 28,1,c, 28,4,a,1,
28,4,a,5, 28,4,b,1, 28,4,b,2, 28,4,cl en 28,4,f van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van de categorieën 28,4,a,1, 28,4,a,5, 28,4,b,1, 28,4,b,2, 28,4,c,1 en 28,4,f van het Inrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen,
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
Oprichtingsvergunning, d.d. 31 augustus 1999, nr. 99/11.140/35, RMM
Wijzigingsvergunning,
d.d. 19juli 2001,
nr: 2001-8.395, RMM
Ambtshalve wijziging,
d,d, 3 december 2002, nr 2002-18,038/49, MV
Melding,
d,d, 29 juni 2004,
nr, 2004-16,522a/26, MV,
1.3
Achtergrond aanvrager
W W N G is een zelfstandig openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, Het
bedrijf is opgericht door de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum, W W N G exploiteert
een milieustraat, een overslagstation voor huisvuil en een composteerinrichting, W W N G is gevestigd op een
stortplaats. Omdat hier na 1 januari 1996 nog gestort is, moet het stortlichaam conform het Stortbesluit
worden afgewerkt. Totdat de stortplaats formeel gesloten is verklaard, is W W N G verantwoordelijk voor de
pre-nazorg van het stortlichaam.
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1.4
Beschrijving van de aanvraag
De vergunning van W W N G is vervallen omdat bedrijven die afvalstoffen verwerken van rechtswege een
tijdelijke vergunning krijgen. De vergunning wordt opnieuw voor 10 jaar aangevraagd. Op hoofdlijnen wordt
in de aanvraag aangegeven dat de bestaande activiteiten worden voortgezet, In de komende periode moet
de eindafwerking van het stortlichaam worden gerealiseerd. Dit wordt aangegrepen om intern de activiteiten
de herschikken. De milieustraat zal naar de ingang worden verplaatst en de compostering zal worden
geconcentreerd op het achterterrein. Om de maatregelen in het kader van de nazorg mogelijk te maken
wordt met betrekking tot de eindafwerking uitstel gevraagd tot 2017,
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 7 december 2009 (nr, 2009-71,689/1,mv)
schriftelijk bevestigd,
2.2
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend
bij waterschap Noorderzijlvest, Op grond van hoofdstuk 14 Wm zijn de aanvragen gecoördineerd voorbereid
en behandeld. Verder heeft, met het oog op de onderiinge samenhang van de beschikkingen, door middel
van ambtelijk overieg een inhoudelijke afstemming plaatsgevonden tussen beide vergunningen,
2.3
Milieueffectrapport
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m,e,r,). De activiteit is derhalve noch m,e,r,-plichtig noch m,e,r,beoordelingsplichtig,
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de inspecteur van VROM-inspectie Noord;
Waterdienst te Lelystad;
Burgemeester en \A/ethouders van gemeente Eemsmond;
Waterschap Noorderzijlvest,
Op grond van artikel 7,2 lid 2b van het Ivb moeten wij het college van b&w van de gemeente(n) 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(n) zal voordoen. Wij zijn van
mening dat dit laatste het geval is.
Op 7 december 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs.
Op 18 februari 2010 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 vooreen afstand van 1000 meter.
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 hiervan zijn geen adviezen ontvangen,
2.6
Mondelinge zienswijzen
Op verzoek van de familie Gramsbergen is op 30 maart 2010 een gedachtewisseling geweest over de
aanvraag en ontwerpbeschikking. Tijdens deze gedachtewisseling zijn over het ontwerp van de beschikking
mondelinge zienswijzen ingebracht.
Van de ingebrachte mondelinge zienswijzen is een verslag gemaakt. Dit verslag is aan betrokkenen
toegezonden. De mondelinge zienswijzen zijn als volgt samengevat. Onder iedere zienswijze is onze reactie
daarop weergegeven:
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1, Het hoge zoutgehalte in het sloot- en kwelwater buiten de inrichting dient nader te worden onderzocht,
ad 1:
Het zoutgehalte van het grondwater wordt periodiek gecontroleerd (paragraaf 8,6 van de voorschriften). Wij
zijn van mening dat dit onderzoek voldoende specifiek is om te achterhalen of het oppervlaktewater door het
grondwater onder de stortplaats wordt verontreinigd. Wij hebben voorschrift 8,1,2 en 8,1,4 aangevuld met de
verplichting om nadrukkelijk ook de verspreiding van zout kwelwater te rapporteren,
2, Het is de heer Boekhorst opgevallen dat de oude vergunning een veriaagd peil van de ringsloot
voorschrijft en de huidige vergunning niet. Het is onduidelijk waarom deze verplichting niet meer is
opgenomen,
ad 2:
Het veriagen van het peil van de ringsloot is een maatregel om de verspreiding van grondwater uit het
stortlichaam te reguleren. Doordat onduidelijk is of de ringsloot in het verieden deze functie wel heeft vervuld
is het noodzakelijk om nut en noodzaak te onderzoeken. Naar aanleiding van voorschrift 8,1,5 moeten in het
afdichtingsplan maatregelen worden voorgesteld om te voldoen aan de "Richtlijn geohydrologische isolatie
van bestaande stortplaatsen". Uit het afdichtingsplan zal blijken in hoeverre de huidige ringsloot binnen de
noodzakelijke maatregelen past,
2.7
Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door:
- A en C,W,E, Boekhorst-Kremer;
Familie A, Gramsbergen;
PlasBossinade Advocaten NV, als advocaat-gemachtigde van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord
Groningen,
Wij hebben de schriftelijke zienswijzen als volgt samengevat:
Zienswijzen A en C.W.E. Boekhorst-Kremer
Volgens indieners dient de vergunning niet te worden verieend. Zij dragen hiervoor de onderstaande
argumenten aan. Onze reacties hierop is bij deze argumenten weergegeven,
1, Zij geven aan dat in de Wvo vergunning ten onrechte staat dat er een gecombineerde minerale- en
kunststof bovenafdichting aanwezig is,
Ad 1,
Het stortlichaam is nog niet afgewerkt, In de overwegingen bij de beschrijving van de aanvraag wordt
aangegeven dat in de komende periode de eindafwerking moet worden gerealiseerd. De overweging met
betrekking tot de gecombineerde minerale- en kunststof bovenafdichting is ten onrechte opgenomen. Er is
voor ons geen reden om de vergunning op grond van deze constatering te weigeren,
2, Zij menen dat, om verontreinigingen in de toekomst te voorkomen, er meer aandacht nodig is voor het
niveau van de ringsloot,
ad 2,
Het niveau van de ringsloot is waarschijnlijk relevant voor het tegen gaan van de verontreinigingen. Wij
hebben in paragraaf 8,1 van de voorschriften de verplichting opgenomen om onderzoek te verrichten naar
eventuele verontreinigingen en om, indien nodig, actie te ondernemen om verontreinigingen tegen te gaan.
De aanwezige of eventueel nieuwe ringsloot zou hier onderdeel van kunnen zijn,
3, Zij geven aan dat er 's nachts en in het weekend geen activiteiten horen plaats te vinden,
ad 3,
De activiteiten 's nachts beperken zich tot continue processen die niet gestopt kunnen worden, zoals de
fakkel. Er vinden 's nachts geen andere activiteiten plaats. De zaterdag is een weekdag die geen bijzonder
afweging in het kader van de milieuwetgeving kent. Wij hebben daarom met betrekking tot de zaterdagen
geen reden om de openingstijden te beperken,
4,a Zij geven aan dat het breken van puin moet plaatsvinden bij gespecialiseerde bedrijven in de
Eemshaven en niet op een overslagterrein,
Ad, 4, a
Een gespecialiseerd bedrijf, ook wel erkende verwerker genoemd, is een bedrijf die hiervoor een vergunning
heeft De activiteiten en de gevolgen hiervan op de omgeving zijn in de onderhavige aanvraag voldoende
omschreven. Wij zien geen reden om deze activiteit te weigeren. Na het verienen van deze vergunning wordt
W W N G een erkende verwerker en daarmee een gespecialiseerd bedrijf voor het accepteren van puin,
4,b Zij geven aan dat een particulier geen puin mag vervoeren, door deze vergunning worden particulieren
gestimuleerd om een milieudelict te begaan.
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Ad, 4, b
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht voor afvalstoffen van particuliere
huishoudens. Als deze afvalstoffen te groot of te zwaar zijn moeten gemeenten hiervoor ten minste één
brengvoorziening in de vorm van een milieustation of -straat ter beschikking te stellen. Het
Vuilverwerkingsbedrijf in Usquert is een dergelijke inrichting. Het transport door een particulier naar een
dergelijke inrichting is geen overtreding. Anders is het wanneer een bedrijf afval afvoert. Bedrijven moeten
hiervoor de nodige documenten kunnen overieggen,
5, Zij zijn van mening dat de vergunning niet voor 10 jaar kan worden verieend omdat de stort uiteriijk 2017
volledig moet zijn afgedekt,
Ad 5,
Het stortlichaam is een onderdeel van de vergunning. Naast de eindafwerking van het stortlichaam zijn er
ook andere activiteiten aangevraagd. Deze activiteiten staan los van het stortlichaam. Wij zijn van mening
dat nadat het stortlichaam is afgewerkt, deze overige activiteiten kunnen blijven bestaan.
Zienswijzen familie A. Gramsbergen
De familie Gramsbergen heeft de volgende aandachtspunten en bezwaren ingebracht, deze zijn tijdens de
gedachtewisseling toegelicht. Onze reactie op de aandachtspunten en bezwaren zijn onderstaand bij de
zienswijzen weergegeven,
1 Met genoegen constateren ze dat het waterschap zich ten aanzien van de Wvo vergunning conformeert
aan het verdrag van Aarhus,
2, Ten aanzien van de Wvo vergunning wordt aangegeven dat er extra eisen moeten worden
voorgeschreven vanwege het verhoogd zoutgehalte in de sloten rondom de stort,
3, Ten aanzien van de huidige vergunning eisen ze dat in de komende vergunningperiode eenduidige
afspraken gemaakt worden over naleving en dat de consequenties van niet-naleven eenduidig zijn
vastgelegd,
Ad 1 tot en met ad 3 hebben betrekking op de Wvo beschikking en worden in de Wvo beschikking
behandeld,
4, Met genoegen constateren ze dat wij ten aanzien van de Wm vergunning ons conformeren aan het
verdrag van Aarhus,
Ad 4,
Sinds 28 juni 2007 is de Aarhus Verordening, waarmee de instellingen en organen van de EU worden
gebonden aan het Verdrag van Aarhus, van toepassing. De verordening brengt de drie pijlers van het
Verdrag van Aarhus samen in een wetgevingsbesluit. Het is voor ons een verplichting om ons aan het
Verdrag van Aarhus te conformeren,
5, De bewoners binnen een straal van 1000 meter als belanghebbenden zijn aangemerkt.
Ad 5,
De vraag of iemand belanghebbend is wordt relevant als er sprake is van een beroep op de bestuursrechter.
Wij hebben gemeend om bewoners in een omtrek van 1000 meter te moeten informeren,
6, De bedrijfsvoering en zijn milieuaspecten moeten worden beschouwd in het kader van landbouw en
veeteelt rondom het bedrijf, de fiets en wandelpaden in de directe omgeving en het historisch belang van de
vuilstort in het wierdenlandschap,
Ad 6,
De milieuaspecten van de bedrijfsvoering moeten inderdaad in een brede context worden beoordeeld. Het
betreft een bestaand initiatief die qua ruimtelijke ordening in zijn omgeving is ingepast Wij zijn van mening
dat de voorschriften de gevolgen voor de omgeving voldoende reguleren. Wij zien geen reden om ten
aanzien van deze punten extra voorschriften te stellen,
7, De gang van zaken rond het uitstel van de afdekking van de stort wordt als uiterst curieus en feitelijk
onbegrijpelijk ervaren,
Ad 7,
Deze opmerking nemen wij voor kennis aan,
8, Op zowel vak A als vak C moet een folie gelegd worden,
Ad 8,
De dichte eindafwerking, zoals die eind 2017 gerealiseerd moet worden, moet overeenkomen met de
"Richtlijn dichte eindafwerking". Hierbij is sprake van een dubbele afdichting. Vaak wordt deze dubbele
afdichting gerealiseerd door een folie en een kleilaag, In het afdichtingsplan zal uiteindelijk worden
aangegeven hoe deze afdichting eruit komt te zien,
9, Er moet onderzoek verricht worden omtrent inklinking, zetting, percolaatvorming, gasvorming, enz,
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Ad 9,
In paragraaf 8,1, 8,5 en 8,6 van de voorschriften worden deze elementen beoordeeld. Wij zijn van mening
dat deze voorschiften voldoende tegemoet komen aan deze zienswijze,
10, Er moet onderzoek verricht worden naar de effecten van het (gewicht van het) stort op
milieuevenwichten,
Ad 10,
Het gewicht van de stort op de milieuevenwichten is onderdeel van de onderzoeken in paragraaf 8,1 van de
voorschriften. Om aan deze zienswijze tegemoet te komen is voorschrift 8,1,1 op dit punt verduidelijkt
11, Ten aanzien van het onderzoek (conform voorschrift 8,1,1) moet het zoutgehalte van bodem en
slootwater in de wijde omgeving worden betrokken,
Ad 11,
Het geohydrologisch onderzoek uit voorschrift 8,1,1 zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijke
gevolgen van het stortlichaam op de zoutgehalte van het oppervlaktewater. De rapportage naar aanleiding
van voorschrift 8.1,1 zal hierop moeten ingaan. Om aan deze zienswijze tegemoet te komen zijn
voorschriften 8,1,2 en 8,1,4 aangepast,
12, Er moet een grondmechanisch onderzoek worden uitgevoerd,
Ad 12.
Voorde inrichting is al een grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Deze zal bij het geohydrologisch
onderzoek worden betrokken. Wij hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat de bekende gegevens
onvoldoende zijn. Mocht op basis van de bestaande gegevens geen uitsluitsel kunnen worden gegeven over
de te treffen (milieu-) maatregelen in voorschrift 8,1,5 dan zijn aanvullende grondmechanische onderzoeken
noodzakelijk,
13, Drie maanden voordat wordt begonnen met de eindafdekking moeteen bestek en landschapsplan
worden ingediend,
Ad 13,
In voorschrift 8,2.6 (juncto voorschrift 8,2,5) is deze verplichting reeds opgenomen,
14, Voor medio 2017 moet de stort zijn afgedekt,
Ad 14,
In voorschrift 8,2,2 is deze verplichting reeds opgenomen,
15, Voorafgaande aan het afdichten van de stort moeten bepaalde gebouwen worden afgebroken,
Ad 15,
Naar verwachting moeten naar aanleiding van voorschrift 8,2,5 alle opstallen op het stortlichaam worden
gesloopt De vergunning maakt het echter mogelijk om deze opstallen opnieuw te bouwen,
16, Zij wensen de periode tussen de onderzoeksfase en het begin van de afdekking in fases wordt
opgedeeld en dat hiervoor ijkpunten (datums) worden vastgesteld,
Ad 16,
Gezien de grote hoeveelheid voorschriften met onderzoekstermijnen zien wij ook in dat het overzicht
ontbreekt Wij hebben daarom onderstaand de verschillende verplichtingen in tabelvorm weergegeven.
termijn
actie
voorschrift
Onderzoeksplan huidige situatie

8,1,2

Onderzoek huidige situatie

8,1,1, juncto 8,1,3
8,1,4

Rapportage huidige situatie
Voorstel aanvullende maatregelen
aanbrengen eindafwerking
opnemen bestaande toestand

8,1,5
8,2,2
8,2,4

Opstellen afdichtingsplan

8,2,5

Opstellen landschapsplan en
beplantingsplan

8,2,6

Aanpassen gasonttrekkingsysteem
rapportage debiet percolaatwater storh/ak
Aen B

8,2,8
8,3,1
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1 maand na inwerkingtreding
vergunning
6 maand na onderzoeksplan
1 maand na onderzoek
gelijk met afdichtingsplan
voor eind 2017
voor eind 2015
drie maanden voor het aanbrengen
van de dichte eindafwerking
gelijk met afdichtingsplan
voor dichte eindafwerking
6 maanden na inwerkingtreding
vergunning

rapportage debiet stortgas stortvak A en B

8,4,1

12 maanden na inwerkingtreding
vergunning

Meten brondruk stortgas
plan van aanpak stortgas

8,4,7

nadat het stortlichaam is afgedekt

8,4,18

Onderzoek geohydrologische situatie

8,6,3
8,6,4

2 maanden na besluit
6 maanden na onderzoeksplan

Onderzoek zettingsgevoeligheid
Vaststellen stroomsnelheid grondwater
controle voorzieningen eindafwerking
Opstellen urgentieplan

8,6,7
8,6,27
8,6,34

voor eind 2015
voor eind 2015
nadat het stortlichaam is afgedekt
12 maanden na inwerkingtreding
vergunning

17, De sancties ten aanzien van het niet naleven van het afdekken moet duidelijk zijn. Indieners vinden dat
de stortplaats niet tijdig is afgedekt alle activiteiten op het stortlichaam moeten worden beëindigd,
Ad 17,
De sancties op overtredingen van vergunningvoorschriften volgen rechtstreeks uit de wet en uit ons
handhavingsbeleid, In dit besluit kunnen wij daarom niet regelen dat de inrichting zal worden gesloten als de
eindafwerking niet is gerealiseerd,
18, Bij het opstellen van het landschapsplan moet de hersituering van de af te breken gebouwen worden
betrokken. Hierbij gaat het met name om het verplaatsen van het hooggelegen overslagstation,
Ad 18,
De locatie van het overslagstation zal in het landschapsplan aan de orde komen. De uitvoering en de locatie
van het overslaggebouw is in eerste plaats een onderwerp dat binnen de ruimtelijke ordening moet worden
gereguleerd,
19, Voorschriften 8,6,25 tot 8,6,30 behoeven een andere formulering omdat na goedkeuring van de
eindafwerking de provincie beheerder van het stortlichaam wordt
Ad 19,
De verantwoordelijkheid voor het gesloten stortlichaam gaat over de nadat de sluitingsverklaring is
goedgekeurd (zie voorschrift 8,3,31), Dit betekend dat W W N G een periode verantwoordelijk is voor het in
stand houden van de eindafwerking. Nadat de stortplaats gesloten is verklaard, is W W N G niet meer
verantwoordelijk voor het stortlichaam.
Zienswijzen W W N G ingediend door PlasBossinade Advocaten N. V.
PlasBossinade Advocaten N,V, heeft namens W W N G de onderstaande zienswijzen ingediend, onze reactie
hierop hebben we bij deze zienswijzen ven/voord,
1 t/m 8,
VWG is het niet eens met de eis dat er op de gehele stort een dubbele bovenafdichting moet worden
aangelegd vanwege afspraken uit de Raamovereenkomst en het Stortplan,
ad,1 t/m 8
De Raad van State heeft in haar uitspraak van 10 mei 2001, nr, 199902819/2/M1, naar aanleiding van het
beroep tegen ons besluit van 31 augustus 1999, nr, 99/11,140/35 besloten om genoemd besluit gedeeltelijk
te vernietigen. De vernietiging gold voor zover er aan de vergunning geen voorschriften conform het
Stortbesluit bodembeschermimg waren verbonden. De Raad van State heeft tevens in deze uitspraak
overwogen dat het Stortbesluit bodembescherming in artikel 1 lid 2 bepaald dat onder een stortplaats mede
wordt verstaan 'een stortplaats waar het storten van afval is beëindigd,' Hieruit volgt dat er geen
onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende delen van de stortplaats en dat voorschrift 15,1,
van de Wm-vergunning van 31 augustus 1999 niet conform het Stortbesluit bodembescherming is.
Ingevolge artikel 8,8, derde lid, onder b Wm, dient het bevoegd gezag bij de vergunningveriening de voor
hem geldende, krachtens artikel 8,45 gestelde regels in acht te nemen. Het stortbesluit bodembescherming
is één van de regels als bedoeld in dit artikel.
Gezien bovenstaande kan de eindafdichtingsverplichting slechts betrekking hebben de gehele stortplaats.
Dat er een raamovereenkomst en een stortplan is vastgelegd en overeengekomen waarin het gedeelte van
de inrichting waarop afvalverwerkingsactiviteiten plaatsvinden buiten de eindafdichtingsverplichting zou zijn
gehouden, doet hier niet aan at
Het Stortbesluit bodembescherming is door ons in acht genomen in het besluit van 19 juli 2001, nr 2001 8,395, RMM, naar aanleiding van de eerder genoemde uitspraak van de Raad van State evenals in het
onderhavige besluit.
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Tevens wordt nog opgemerkt dat, gelet op het bovenstaande, er geen sprake kan zijn van dusdanige
onevenredigheid tot het met het besluit te dienen doel dat een vergoeding ex, artikel 15,20 Wm opportuun is,
9,
Boringen onder de stort zijn niet mogelijk zonder de stort af te graven
ad, 9
Indien het niet mogelijk is om boringen en metingen onder de stort uit te voeren mag het onderzoek worden
aangepast mits het onderzoek gelijkwaardig is aan "Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen
grondwater voor stort- en opslagplaatsen". Wij zijn van mening dat de gelijkwaardigheid voldoende ruimte
biedt en het voorschrift daarom niet aangepast hoeft te worden,

10,
W W G geeft aan dat de voorschriften 8,1,2 en artikel 8,1,4 dubbel zijn,
ad, 10
Er is een duidelijk onderscheid tussen een onderzoeksplan en een rapportage naar aanleiding van een
onderzoek. Als de rapportage van het onderzoek niet voldoet houden wij ons het recht voor om hier nadere
eisen aan te stellen. Deze nadere eisen kunnen alleen gaan over de wijze van de rapportage, niet over het
onderzoek dat hieraan vooraf is gegaan,

11,
W W G geeft aan dat in artikel 3,9,1 ook de voorwaarden voorde dichte eindafwerking zijn opgenomen,
ad, 11
Indiener gebruikt de begrippen voorschrift en artikel door elkaar en foutief Wij gaan er vanuit dat in dit geval
paragraaf 3,9,1 van de considerans wordt bedoeld, In de considerans van de vergunning zijn de
overwegingen opgenomen en in de voorschriften de verplichtingen voor de vergunninghouder. Daarom is
het noodzakelijk om naast de motivering in paragraaf 3,9,1 van de considerans, een voorschrift op te nemen.
Wij handhaven voorschrift 8,2,4,

12,
Indiener stelt dat aanbrengen van een percolaatsysteem niet meer mogelijk is en het voorschrift daarom
aangepast moet worden,
ad, 12
Indiener gebruikt de begrippen voorschrift en artikel door elkaar en foutief Zie ad, 11, Wij gaan er vanuit dat
in dit geval paragraaf 3,9,3 van de considerans wordt bedoeld, In de ovenwegingen in paragraaf 3,9,3, geven
wij aan dat het Stortbesluit de mogelijkheid, biedt om af te wijken van de verplichting voor een
onderafdichting en van de droogleggingseis van 70 cm. Van deze mogelijkheid maken wij gebruik door in
plaats van bovenstaande eisen een onderzoeksverplichting op te leggen. Met betrekking tot een
percolaatsysteem merken wij het volgende op. Op grond van het Storiibesluit verbindt het bevoegd gezag
aan de vergunning voorschriften inhoudende de verplichting dat percolaat wordt opgevangen, verzameld en
gezuiverd of afgevoerd op een zodanige wijze dat geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de bodem,
en betrekt daarbij de bijzonderheden van de stortplaats.
Met het verzoek van W W G om andere maatregelen te mogen treffen waarmee de effecten van
bodemverontreiniging worden voorkomen dan het aanleggen van een percolaatsysteem kunnen wij
instemmen omdat hiermee hetgeen het Stortbesluit beoogd wordt bereikt Wij nemen dit op in het voorschrift
8,3,1,

13,
Indiener geeft aan dat een gasonttrekkingssysteem niet meer kan worden aangelegd,
ad,13
In 2017 moet de stortplaats geheel worden afgedicht en vrijkomend stortgas mag daarvoor geen
belemmering vormen. Wij passen daarom het voorschrift 8,4,1 aan met de toevoeging dat indien uit
onderzoek blijkt dat eventueel vrijkomend stortgas uit de vakken A en B geen negatieve invloed heeft op de
afdichting een stortgasontrekkingssysteem niet hoeft te worden aangelegd. Het onderzoek moet binnen 12
maanden na inwerkingtreding van dit besluit zijn uitgevoerd,

14,
W W G vindt dat maandelijkse analyse van het gas onevenredig kostbaar en bezwarend is,
ad,14
De eis van maandelijkse bemonstering en analyse geldt op grond van het Stortbesluit voor stortgas dat niet
afgefakkeld wordt. Op de inrichting wordt het stortgas wel afgefakkeld en daarom is een jaariijkse analyse en
bemonstering voldoende. Wij passen het voorschrift 8,4,4 aan.
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15,
Het is niet mogelijk om bemonstering en analyse van het percolaat op elk punt waar het de stortplaats
veriaat uit te voeren,
ad,15
In stortvak C zitten twee percolaatverzamelputten waarin de percolaatverzamelbuizen uitmonden. Deze
putten zijn te bemonsteren. Het voorschrift 8,6,20 wordt overeenkomstig aangepast

16,
Indiener vraagt welke bodem in voorschrift 8,6,28 bedoeld wordt,
ad,16
De bodem die bedoeld wordt, is de bodem die door invloed van de stortplaats beïnvloed wordt met
zettingen,

17.
Indiener vraagt wat er wordt beoogd met de jaariijkse inspectie op schade aan bodembeschermende
voorzieningen en ongedierte.
ad.17
Het voorschrift 8.6.30 is een dubbeling met voorschrift 1.2,7, en kan daarom vervallen.

18.
Het is niet objectief en duidelijk omschreven wanneer het bevoegd gezag een onderzoek kan eisen.
ad. 18
Het Stortbesluit geeft hiervoor de kaders aan. Wij volgen het Stortbesluit

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 voor de
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 ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8,10, tweede lid,onder c van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer door
het verienen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
buitengebied de bestemming afvalstoffenterrein. Er loopt een procedure voor een nieuw plan. In dit plan
krijgt de locatie de bestemming: bedrijf- afvalstoffenterrein.
De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het huidig en toekomstig bestemmingsplan.
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.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de iPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm, Ingeval van W W N G is wel sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf 3,5 "Best Beschikbare
Technieken" van de considerans).
Omdat de aanvraag een gpbv-installatie betreft, zoals genoemd in artikel 8,1 Wm, is het activiteitenbesluit
slechts van toepassing voor zover het gaat om onderdelen uit het Besluit voorzieningen en installaties en/of
het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT), Beide besluiten zijn overgegaan in het Activiteitenbesluit
zodat er overgangsrecht moet zijn. Het bevoegd gezag heeft vijfjaar de tijd om de specifieke voorschriften
op te nemen in de milieuvergunning. Voor WWNG betekend dit dat geen onderdelen uit het
Activiteitenbesluit van toepassing zijn.
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3.4
Brandveiligheidsaspecten
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaariijke materialen) gereguleerd via het op 1
november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit, Daarom worden aan deze vergunning geen
voorschriften verbonden met betrekking tot brandveiligheidsaspecten,
3.5
Beste beschikbare technieken
3.5.1
Toetsingskader
De inrichting dient ten minste de voorde inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in
documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten",
Voor bedrijven die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie
en bestrijding van verontreiniging (hierna: IPPC richtlijn) vallen, zijn Beste Beschikbare Technieken
vastgelegd in zogenaamde BREF's (best reference document),
Eindconcept BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 van de IPPC richtlijn zijn documenten
die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met
succes in de praktijk zijn beproefd. Deze documenten worden daarom betrokken bij de besluitvorming,
3.5.2
Beoordeling
Van de binnen de inrichting te verrichten activiteiten is alleen het storten van afvalstoffen direct in de IPPCrichtlijn aangewezen.
Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling
aanwijzing BBT-documenten van toepassing:
Circulaire energie in de milieuvergunning
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven
NeR Nederiandse emissierichtlijn lucht
Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB)
Handreiking methaanreductie storiiplaatsen
PGS 19: Opslag van propaan. Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire
opslag van propaan
PGS 22: Toepassing van propaan
3.5.3 Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voorde overwegingen per
milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf
3.6
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 natuuriijke hulpbronnen uitte 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,
3.7
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 Provinciale Staten van Groningen op 17 juni
2009 hebben vastgesteld en op 2 februari 2010 in werking is getreden.
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:
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,
onder in aanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaariijke stoffen en afval,
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
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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 waan/oor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen,
3.8
Groene wetten
3.8.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998,
3.8.2 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 (voori:plantings-, 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
vooriiplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden,
3.9
Stort
Stortplaats Usquert is sinds 1972 in gebruik. De stortplaats is in drie fasen aangelegd, te weten fase A, B en
C, Fase A en B zijn de oudste fasen waarop tot 1987 afval is gestort, vervolgens is op fase B een 2mm dik
folie en drainage systeem aangebracht en hierop is fase C aangelegd, In fase A en B is tot 5 meter hoogte
gestort. De uiteindelijke hoogte van de stortplaats is aan de westzijde 5m en verder 10 m met twee bulten tot
25 m hoogte. Fase A is 3 ha, groot en Fase C, gelegen op fase B, 5,9 ha groot Het storten is gestopt op
1 januari 1999, Op fase A is op verschillende plekken folie aangebracht en worden bedrijfsactiviteiten
uitgevoerd Fase C is voorzien van een met gras ingezaaide afdeklaag.
Uit het afval van fase C wordt het wordt het percolaat na periodieke bemonstering afgevoerd naar de
riolering Usquert en het stortgas wordt via de stortgasonttrekking en 16 bronkisten afgevoerd naar de
gasfakkel. Op fase A en B is geen percolaatonttrekkingssysteem en gasonttrekking aanwezig.
De grondwaterkwaliteit rondom het stort wordt bewaakt met een netwerk van pijlbuizen (6 pijlbuizen buiten
de ringsloot en 8 binnen de ringsloot),
3.9.1 Pre-nazorg / Nazorg
Een stortplaats kent een aantal fasen te weten:
planfase
aanlegfase
exploitatiefase
pre-nazorgfase
nazorgfase
Momenteel bevindt de stortplaats zich in de pre-nazorgfase. De pre-nazorgfase is de fase nadat het storten
gestopt is en de stortplaats nog niet gesloten is verklaard, In deze fase moet in ieder geval de eindafdichting
worden aangebracht en een nazorgplan worden opgesteld. Volgens het Stort:besluit bodembescherming
moet de eindafdichting uiteriijk 30 jaar na aanleg van de onderafdichting plaats vinden. Dit betekent voor
stortplaats Usquert uiteriijk 2017,
In 1997 hebben de exploitanten van de vijf in werking zijnde stortplaatsen in de provincie Groningen een
Stortplan provincie Groningen opgesteld waarin o,a, afspraken zijn gemaakt over volgtijdige sluiting van
4 van de 5 stortplaatsen. Stortplaats Usquert zou in 2009 de eindafdichting moeten aanbrengen. Deze
datum hebben wij overgenomen in de WM-vergunning van 31 augustus 1999,
In de vooriiggende aanvraag (paragraaf 1,5) heeft de vergunninghouder gesteld de bovenafdichting uiteriijk
in 2017 te willen aanbrengen. Als reden wordt aangegeven dat op een deel van de stortplaats nog
activiteiten plaatsvinden (overeenkomstig het Stortplan Groningen) en het reserveren van extra financiële
middelen om de gehele stort conform regelgeving af te kunnen dichten. Wij kunnen ons vinden in de keuze
die in de aanvraag is toegelicht,
In voorschrift 8,2,2 hebben wij vastgelegd dat de bovenafdichting in 2017 moet zijn aangelegd, waarna de
sluitingsfase start. Vanaf het moment dat de sluitingsverklaring in werking treedt is de provincie
organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van de gehele stortplaats.
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Bij besluit van 15 maart 1999, onder nr, 99/3638/10, hebben wij een beslissing genomen op het nazorgplan
onder verwijzing naar de opmerking zoals opgenomen zijn in de gronden van de beslissing op het
nazorgplan. Volgens afspraak zal een geactualiseerd nazorgplan ingediend worden voordat de stortplaats in
de nazorg gaat. Vanwege uitstel tot 2017 voor het aanbrengen van de bovenafdichting moeten de
ingediende beoordelingsrapportages bestaande toestand ook geactualiseerd worden. De huidige ingediende
stukken voldoen met betrekking tot de aangehaalde onderwerpen, maar ze zijn niet inhoudelijk getoetst.
Gezien het verzoek tot uitstel ontbreekt de noodzaak hiertoe.
Diverse bodembeschermende maatregelen ten behoeve van controle van de aangelegde systemen en voor
de eindafwerking, zoals de keuring van de bovenafdichting, regelmatige controle van de bovenafdichting,
hebben wij overeenkomstig de regelgeving aan de vergunning verbonden,
3.9.2 IPPC
Van de binnen de inrichting te verrichten activiteiten is alleen het storten van afvalstoffen direct in de IPPCrichtlijn aangewezen. Het betreft categorie 5,4 van bijlage I van de IPPC-richtlijn, De overige activiteiten zijn
niet aangewezen in de IPPC-richtlijn, Voor stortplaatsen is in het kader van de IPPC-richtlijn echter nog geen
zogenaamd BREF-document opgesteld. Voor een stortplaats zijn de best beschikbare technieken
vastgelegd in door de EG vastgestelde Richtlijn 1999/31/EG, Deze richtlijn is in Nederiand geïmplementeerd
in de bestaande regelgeving voor stori;plaatsen (met name Stortbesluit bodembescherming. Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Uitvoeringsregeling stortbesluit bodembescherming). De eerste
fasen van de stortplaats zijn aangelegd voor inwerkingtreding van bovengenoemde regelgeving. De laatste
fase is volgens de laatste stand der techniek gebouwd.
Om de stortplaats aan IPPC te laten voldoen hebben wij voorschriften conform het Stortbesluit
bodembescherming opgenomen. Gelet op het feit dat art, 15 t/m 21 van de Uitvoeringsregeling voor
gesloten stortplaatsen gelden, zijn geen voorschriften opgenomen aangaande artikel 15 t/m 21 van de
Uitvoeringsregeling,
Met betrekking tot monitoring is er wel een BREF document Deze horizontale BREF beschrijft hoe de
vergunningverieners en IPPC-bedrijven om moeten gaan met de verplichting die volgt uit de IPPC directive
aangaande monitoringsactiviteiten. De monitoring van het stortlichaam is in het Stortbesluit en de daarbij
behorende richtlijnen gereguleerd en er zijn daarom geen aanvullende voorschriften nodig,
3.9.3
Bodem/monitoring
Fase A en B van de stortplaats zijn aangelegd in een periode dat het Stortbesluit nog niet van kracht was en
stortplaatsen zonder milieutechnische voorzieningen werden aangelegd. De latere fase C is wel conform
regelgeving aangelegd. Het Stortbesluit bodembescherming heeft tot doel om de negatieve gevolgen van
het storten van afvalstoffen voor het milieu, in het bijzonder de verontreiniging van bodem en grondwater
zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat
doordringdiepte van verontreiniging in de bodem tot enkele meters beperkt blijft, en;
de waarneembare verspreiding in horizontale richting beperkt tot de ringsloot blijft,
In het Stortbesluit en de daarbij behorende richtlijnen is door doel- en middelvoorschriften weergegeven hoe
de isolatie van een bestaande of nieuwe stortplaats dient te worden uitgevoerd. Indien hieraan niet kan
worden voldaan geeft het Stortbesluit de mogelijkheid voor het treffen van vervangende maatregelen. Op
fase A en B ontbreekt een onderafdichting en de stortzool ligt minder dan 70 cm boven de hoogste
grondwaterstand. Wij zijn van menig dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de voorzieningen te laten treffen.
Op grond van de rapportages monitoring en het gestelde in hoofdstuk 7,2 van de aanvraag stellen wij vast
dat nader onderzoek nodig is om te kunnen beoordelen of de stortplaats voldoet aan het vereiste
beschermingsniveau of dat maatregelen nodig zijn. Ten aanzien van onderzoek is het voorschrift 8,1,1 aan
deze vergunning verbonden. De resultaten van het voorgeschreven onderzoek moeten volgens voorschrift
8,1,5 ter goedkeuring worden voorgelegd,
3.9.4 Besluit bodemkwaliteit.
In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging en het toepassen van
bouwstoffen, grond en baggerspecie vastgelegd. Voor de aanleg van de bovenafdichting is het Bbk van
toepassing. Dit betekent dat wij in deze vergunning geen eisen op gaan nemen met betrekking tot de aanleg
van de bovenafdichting.
Het Bbk is alleen van toepassing als het om een functionele toepassing van grond en baggerspecie gaat.
Hierbij moet de toepassing van grond en baggerspecie gewenst zijn en nodig zijn op de plaats waar deze
plaatsvindt en er mag geen grotere (of kleinere) hoeveelheid grond worden toegepast dan voor de functie
noodzakelijk is. De hoeveelheid aangevoerde bouwstoffen, grond en baggerspecie zal aan deze functionele
toepassing worden getoetst.
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3.10
Afvalstoffen
3.10.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 8,10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig
beheer van afvalstoffen, In artikel 1,1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig
beheer van af^/alstoffen. Op grond hien/an 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 de Wm), In het bedoelde
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het
afvalstoffenbeleid neergelegd ,
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wmvergunning voorzover deze betrekking heeft op afvalbeheer De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in
het LAP, De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals
die in artikel 10,4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
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. Afvalscheiding maakt produkthergebruik
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10,5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen,
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wmvergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP,
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en venwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderiijke
bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verieend.
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:
1 Huishoudelijk restafval (inclusief grof)
2 Restafval van bedrijven
3 Procesafhankelijk industrieel afval
4 Gescheiden ingezameld papier en karton
5 Gescheiden ingezameld textiel
6 Gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens
9 Afval van onderhoud van openbare ruimten
11 Kunststof
12 Metalen
13 Batterijen en accu's
18KCA/KGA
19 Afval van gezondheidszorg bij mens of dier
28 Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties
29 Steenachtig materiaal
33 Dakafval
36 Hout
37 Asbest en asbesthoudende afvalstoffen
38 Gescheiden ingezameld vlakglas
39 Verontreinigde grond
41 Verpakkingen algemeen
43 Verpakkingen van overige gevaariijke stoffen
52 Autobanden
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71 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur,
3.10.2 Uitsluitend opslaan
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een Wm-vergunning
kan worden verieend. Een drietal afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:
Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
Dieriijke bijproducten;
Afgewerkte olie en scheepsafval.
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de
opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar,
W W N G heeft aangevraagd om een groot aantal afvalstoffen uitsluitend op te slaan. Een groot deel van
deze afvalstoffen (waaronder KGA) wordt op de milieustraat ontvangen. De aard van deze afvalstoffen zijn in
bijlage 5 van de AO/IC opgenomen (Bijlage 4 van de aanvraag). Voor het opslaan van deze afvalstoffen
beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is een
maximum in de aanvraag opgenomen.
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een Wm-vergunning worden
verieend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen, In het eerste
LAP werd het verienen van vergunningen voor het uitsluitend opslaan van KCA/KGA (bewaren als
zelfstandige activiteit) beperkt tot houders van een inzamelvergunning en gemeentelijke depots. Deze
beperking hing samen met het bestaan van de systematiek van inzamelvergunningen en beoogde uitholling
van de rol van houders van inzamelvergunningen te voorkomen. Nu eenieder in beginsel in aanmerking kan
komen voor een inzamelvergunning, is het ook niet langer zinvol het aantal bewaarvergunningen te
beperken, Wm-vergunningen voor het uitsluitend opslaan (bewaren als zelfstandige activiteit) van KCA/KGA
worden verieend aan ieder die daar voor in aanmerking wenst te komen en bereid is aan de daarbij horende
verplichtingen te voldoen,
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.
3.10.3 Be-/verwerking van afvalstoffen
In de aanvraag is voor hout, puin, GFT en groenafval aangegeven dat deze worden bewerkt In de aanvraag
is voor hout en puin aangegeven dat deze worden verkleind en dat GFT en Groenafval worden
gecomposteerd.
Onderstaand wordt nader ingegaan in de beoordeling van de afzonderiijke be/verwerkingen.
Het beleid voor het be- en venwerken van houtafval is neergelegd in sectorplan 36 en is gericht op nuttige
toepassing, In de aanvraag wordt aangegeven dat hout wordt voorbereid om als brandstof te dienen. Het
verbranden van afvalhout voor bijvoorbeeld ruimteverwarming is een vorm van afvalverwerking die
overeenstemt met de minimumstandaard. Het betrefteen R1-handeling uit de Europese afvalstoffenrichtlijn:
'hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking'. De aangevraagde beverwerkingsmethode voor hout (Euralcode 17 02 01, 19 12 07 en 20 01 38) omvat niet de volledige
minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde be-/venA/erkingsmethode
een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als
doelmatig aangemerkt.
Het beleid voor het be- en verwerken van puin is neergelegd in sectorplan 29 en is gericht op
materiaalhergebruik. De aangevraagde be-venwerkingsmethode voor puin (Euralcode 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03 en 17 01 07) omvat niet de volledige minimumstandaard maar is een onderdeel daarvan.
Aangezien de aangevraagde be-/verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de
minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt.
Het beleid voor GFT is neergelegd in sectorplan 6, De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gftafval is composteren met het oog op materiaalhergebruik of vergisten met gebruik van het gevormde biogas
als brandstof gevolgd door aërobe droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van het digestaat,
In de aanvraag wordt aangegeven dat het GFT wordt gecomposteerd. Volgens aanvraag is het GFT
afkomstig van de aangesloten gemeenten. Het betreft hier de euralcodes 20 02 01 en 20 01 08,
Van Euralcode 19 05 02 en 20 02 03 is aangegeven dat hierop sectorplan 6 van toepassing is, In de
aanvraag is niet toegelicht waarom deze niet worden gecomposteerd. Deze afvalstromen mogen daarom
niet worden geaccepteerd.
Van Euralcodes 16 03 06, 19 05 01 en 19 05 03 is aangegeven dat deze worden gecomposteerd. Dit zijn
afvalstoffen die niet afkomstig zijn van huishoudens. Om deze reden is sectorplan 6 niet van toepassing. De
aanvraag bevat geen nadere toelichting op deze afvalstromen en mogen daarom niet worden geaccepteerd.
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Het beleid voor de be- en venwerking van groenafval is neergelegd in sectorplan 8, 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, In de aanvraag wordt aangegeven dat het groenafval wordt gecomposteerd. Volgens
aanvraag is het groenafval afkomstig van de aangesloten gemeenten. Het betreft hier de euralcode 20 02
01, Volgens de bijlage worden ook gelijkwaardige stromen van lokale bedrijven geaccepteerd. Uit de bijlage
bij de AO/IC blijkt dat dit om euralcodes 16 03 06, 19 0501, 19 05 02 en 19 05 03 gaat Naar ons oordeel
zijn deze stromen zonder een nadere toelichting niet gelijkwaardig. Deze stromen mogen daarom ook niet
voor compostering worden geaccepteerd,
3.10.4 Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in
afval gecumuleerde milieugevaariijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid
raken. 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 nietafvalstoffen wordt mengen genoemd.
Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de Wmvergunning, In de AO/IC wordt aangegeven dat uitsluitend partijen afvalstoffen worden gemengd die qua
aard en samenstellen met elkaar vergelijkbaar zijn. Deze partijen worden vervolgens afgevoerd naar een
erkende verwerken of worden binnen de inrichting verwerkt. Een specifieke stroom in deze is de
samenvoeging van de "overioop" uit de groencompostering en verse GFT, Omdat deze handeling de het
productieproces ten goede komst is deze samenvoeging vergunbaar. Het mengen van de afvalstoffen vormt
geen belemmering voor het be-Zvenwerken van de betreffende afvalstoffen volgens een techniek die
tenminste even hoogwaardig is als de minimumstandaard, Wm-vergunning kan hiervoor worden verieend,
In aanvulling op het gestelde in de aanvraag hebben wij aan deze vergunning ter zake nader voorschrift(en)
verbonden,
3.10.5 Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
In de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaariijke afvalstoffen is vastgelegd dat de
verschillende soorten gevaariijke afvalstoffen van elkaar en van andere afvalstoffen en van andere
preparaten en stoffen gescheiden worden gehouden en indien nodig worden gescheiden. Deze regeling is in
het bijzonder van belang met betrekking tot de acceptatie van KGA,
3.10.6 AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (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 inrichting 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 verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met
de specifieke tjedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen 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. Met betrekking tot specifieke afvalstromen stelt deze vergunning aanvullende
eisen. Binnen 3 maanden na het van kracht worden moet het AV-beleid en AO/IC aan de voorschriften uit
deze vergunning worden aangepast.
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd
gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist,
3.10.7 Registratie
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in
de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen
8,14, 10,38 en 10,40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om
handhaving mogelijk te maken.
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3.10.8 Vergunningtermijn
Wm-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. Voor stortplaatsen kan
een vergunning voor onbepaalde tijd worden verieend. Aangezien het stortlichaam gedurende de komende
10 jaar in de nazorg wordt opgenomen is hiervoor geen reden,
3.10.9 Conclusie afvalstoffen
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten met uitzondering van de
venwerking van de afvalstoffen met code 16 03 06, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03 en 20 02 03 in
overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer
van afvalstoffen. De venwerking van afvalstoffen met de Euralcode 16 03 06, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03
en 20 02 03 wordt geweigerd,
3.11
Afvalwater
Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot één wet,
de Watenwet, De Watenwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Met het inwerking treden van de Watenwet verschuift
de bevoegdheid met betrekking tot indirecte lozingen. Het Wm bevoegd gezag wordt ook het bevoegd gezag
met betrekking tot de indirecte lozingen. Het overgangsrecht zegt echter dat de aanvragen die voor
inwerkingtreding zijn ontvangen door het oude bevoegd gezag worden afgedaan.
Instructieregeling
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.
Relatie Wvo-vergunning
Volgens de Wvo vergunning mag alleen niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het dakoppervlakte van
de composteerhal GFT in het oppervlaktewater worden geloosd. Verder geeft de Wvo vergunning aan dat de
lozing op de ringsloot te brengen afvalwaterstromen uitsluitend mogen bestaan uit:
terreinwater vanaf het opslagterrein
hemelwater afkomstig van het dak van de pers- en overslaggebouw,
In de Wvo vergunning wordt vervolgens toegestaan dat de volgende stromen op de gemeentelijke riolering
worden gebracht:
afvalwater van huishoudelijke aard;
bedrijfsafvalwater: procesafvalwater vanaf het composteringsproces, percolaat vanaf het stortlichaam,
terreinwater (oppervlakkig afstromend afvalwater, run-off) vanaf het overig oppervlak (tek, 01090547)
van de inrichting en
overstortwater van de ringsloot.
Voor deze lozing is gelijktijdig met onderhavige Wm-aanvraag een Wvo-vergunning aangevraagd bij het
waterschap Noorderzijlvest
Aan deze vergunning is 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,
3.12
Lucht
3.12.1 Inleiding
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederiandse 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.
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
opslag en bewerken van stuifgevoelige afvalstoffen;
gassen van de stortplaats;
geur van compostering.
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Voor een aantal processen of branches zijn in de NeR bijzondere regelingen opgenomen. Voor stortplaatsen
en compostering zijn de bijzondere regelingen G1, G2 en G4 van toepassing. Voor stofemissie bij
verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen is paragraaf
3,8,1 van de NeR van toepassing,
3.12.2 Opslag en bewerken van stuifgevoelige afvalstoffen
Paragraaf 3,8,1 van de NeR geeft aan dat aan installaties waarin stuifgevoelige afvalstoffen worden
opgewerkt, geproduceerd, getransporteerd, geladen, gelost en/of opgeslagen, eisen ter vermindering van de
stofemissies moeten worden gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen diffuse en gekanaliseerde
stofemissies. Onder gekanaliseerde emissies worden ook emissies via uitmondingen van afzuigpunten en
dergelijke verstaan. Deze gekanaliseerde emissies kunnen als puntbronnen worden beschouwd en dienen
te voldoen aan de algemene emissie-eisen van de NeR, Binnen de inrichting van W W N G bevinden zich
geen gekanaliseerde bronnen.
Met betrekking tot de diffuse emissies geldt als uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel
waarneembare stofverspreiding mag optreden. Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, wordt voor niet reactieve producten
de volgende klasse-indeling gehanteerd:
51 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
52 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
53 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
54 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
55 nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Paragraaf 3,8,1 geeft richtlijnen in de vorm van maatregelen ter beperking van de diffuse stofemissies ten
gevolge van handelingen met stuifgevoelige stoffen. De maatregelen zijn als voorschriften in deze
beschikking opgenomen,
3.12.3 Gassen van de stortplaats
Voor de beoordeling van gassen van stortplaatsen geldt de bijzondere regeling G1 van de NeR, In deze
bijzondere regeling wordt aangegeven dat de beheerder van een stortplaats wordt verplicht de in deze
regeling aangegeven maatregelen te treffen tenzij kan worden aangetoond dat het milieurendement gering
is. De bijzondere regeling omschrijft de volgende onderwerpen, (waarvoor in hoofdstuk 8 ook voorschriften
zijn gestel):
Diffuse emissies
Fakkelinstallaties
zwaveloxiden
Dioxinen
Onderstaand worden de verschillende ondenwerpen nader toegelicht
Diffuse emissies
Met betrekking tot diffuse emissies wordt vooral ingegaan op maatregelen die tijdens het storten van
afvalstoffen getroffen moet worden. Voor het afvangen van diffuse emissies is een afvangsysteem aanwezig,
In het kader van de eindafwerking zal de werking hiervan worden gecontroleerd. Volgens de bijzondere
regeling moet ernaar worden gestreefd de energetische inhoud van het stortgas nuttig te gebruiken. Gezien
het lage methaangehalte is dit niet mogelijk.
Fakkelinstallaties
Omdat benutting van de afgevangen gassen niet mogelijk is moeten de onttrokken gassen worden verbrand
in een fakkelinstallatie. Fakkelinstallaties moeten aan de navolgende eisen voldoen:
- De uittredetemperatuur moet tenminste 900°C bedragen,
- De verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel dient minimaal 0,3 seconden te bedragen
- De fakkel moet van het gesloten type zijn,
Zwaveloxiden
Het zwavelgehalte (H2S + organische zwavelverbindingen) van in een fakkel te verbranden biogene gassen
mag niet meer dan 0,0050% (50 ppm) bedragen. Indien deze waarde niet haalbaar is, kan worden volstaan
met een zwavelverwijderingsrendement van tenminste 98%,
Dioxinen
Door het gebruik van een gesloten en geregelde fakkel met controle op de verbrandingstemperatuur en een
voldoende lange verblijftijd wordt voldaan aan de minimalisatieverplichting voor dioxine als bedoeld in §3,2
van de NeR, tenzij de te verbranden gassen een voor wat betreft halogeenkoolwaterstoffen sterk van de
norm afwijkende samenstelling hebben. De Leidraad Storten geeft als range waarbinnen de samenstelling
van stortgas normaliter varieert het gebied van 0-150 mg/m03. De aangevraagde concentratie wijkt hier niet
van af
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3.12.4 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 W W N G is stikstofdioxide (N02) en fijnstof (PM10) van belang, Aan de hand van
verspreidingsberekeningen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is van een
overschrijding van genoemde immissiegrenswaarden,
3.13
Geur
Voor de beoordeling van geur van een inrichting is de NeR van toepassing, In de NeR is hiertoe in
paragraaf 3,6,1, een stappenschema gegeven. De uitwerking van dit stappenplan is hieronder weergegeven.
Vuilverwerking Noord Groningen (WWNG) is een bedrijf dat een zekere hoeveelheid geur emitteert. Voor de
activiteiten van deze inrichting zijn in de NeR twee verschillende bedrijfstak afspraken van toepassing.
Vuilverwerking Noord Groningen valt zowel onder de bedrijfstak Groencompostering als onder de bedrijfstak
GFT compostering, Daarnaastvindt er venwerking van huisvuil plaats (stortbunker/persstation). Deze
activiteit wordt niet genoemd in een bijzondere regeling. Hierdoor is toetsing aan de bijzondere regelingen
alleen niet toereikend en is de aanvraag aangevuld met een geuronderzoek. Met behulp van dit
geuronderzoek is afgewogen of het hinderniveau acceptabel is.
Bedrijfstakregeling Groencompostering
Voor een composteerinrichting voor groenafval is de bedrijfstakregeling 3,3/G2 'Compostering van
groenafval' uit 'Bijzondere regelingen voor specifieke processen' van de NeR van belang. 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.
Voor het hinderniveau zijn in de bijzondere regeling indicatieve afstanden van de rand van de inrichting tot
de te beschermen geurgevoelige objecten opgenomen. Daarnaast is een lijst met standaard maatregelen
uitgewerkt,
Hinderniveau Groencompostering
De bedrijfstakregeling voor Groencompostering is vastgesteld in 1996 en daarna in 2001 en 2009 herzien.
Bij de laatste herziening is de geurnormering gemoderniseerd van geureenheden naarde actuele
geurdosismaat odourunits. Tussen deze twee dosismaten is een vaste omrekening vastgesteld van
2 geureenheden per odourunit. Voor bedrijven waarbij al het ingenomen materiaal wordt gecomposteerd met
een doorzet van maximaal 20,000 ton per jaargelden de navolgende grenswaarden als indicatieve
afstanden vanaf de rand van de feitelijke compostering tot de te beschermen geurgevoelige objecten waarop
de resterende hinder aanvaardbaar geacht kan worden. Voor minder te beschermen geurgevoelige objecten
(conform NeR § 2,9,2) kan worden uitgegaan van de helft van de aangegeven afstanden, met een minimum
van 100 meter Voorde gevraagde capaciteit (15,000 ton/jaar) en composteermethode B (conventionele
methode met lage omzetfrequentie) is een afstand aangegeven van 750 meter Voor minder te beschermen
objecten dient dus een afstand van 375 meter in acht te worden genomen.
Voor situaties waar een geuronderzoek wordt uitgevoerd is conform de NeR de navolgende norm tabel van
toepassing,
Immissieconcentraties bij verschillende percentielwaarden
Percentiel
Immissieconcentratie bij geurgevoelige
Immissieconcentratie bij minder te
objecten
beschermen geurgevoelige objecten
(ouE/m^)
(Zie NeR §2,9,2)
(ouE/m^)
98
99,5

1,5
3

4,5
9

99,9

6

18

In de tabel is de geurconcentratie voor meerdere percentielen vastgelegd. Dit is ook nieuw sinds de laatste
herziening van de NeR, De relatief hoogste waarde van enig percentiel van de berekende geurbelasting
geldt als maatgevend. Dit betekent dat wanneer de verhouding tussen de berekende 99,5- of 99,9-percentiel
concentratie en de 98-percentiel concentratie groter is dan een factor 2 respectievelijk 4, de betreffende
hogere percentiel waarde bepalend is voor het beschermingsniveau. Vanwege de vaste factor van
2 geureenheden per Oudourunit kan conform de NeR de geurbelasting voor minder te beschermen
gevoelige woningen ten hoogste 9 ge/m^ als 98 percentiel zijn.
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Bedrijfstakregeling GFT compostering
Voor een GFT compostering is de bedrijfstakregeling 3,3/ G4 'GFT compostering' uit 'Bijzondere regelingen
voor specifieke processen' van de NeR van belang. De regeling is bedoeld voor compostering van groente,fruit,- en tuinafval al dan niet in combinatie met vergelijkbaar organisch afval, In de regeling zijn voor
verschillende onderdelen emissiekengetallen opgesteld. Door optelling van de afzonderiijke onderdelen
wordt de totale geuremissie berekend. Vervolgens wordt de geurconcentratie in de omgeving van de
compostering bepaald middels nomogrammen,
Hinderniveau GFT compostering
Voor bestaande composteerbedrijven gelden de volgende afspraken:
De geurimmissieconcentratie ter plaatse van de dichtstbijzijnde woonbebouwing of andere
geurgevoelige objecten mag niet meer bedragen dan 6 ge/m^ als 98-percentiel (grenswaarde).
Het standaardpakket aan maatregelen moet worden toegepast.
Indien de geurimmissieconcentratie ter plaatse van de dichtstbijzijnde woonbebouwing of andere
geurgevoelige objecten zich tussen de streefwaarde (3 ge/m^ als 98-percentiel) en grenswaarde (6 ge/m^ als
98-percentiel) bevindt, moet door het volgen van de hindersystematiek (§3,6, NeR) uitsluitsel worden
verkregen over het al dan niet aanvaardbaar zijn van het hinderniveau en de (eventueel) te nemen
maatregelen,
3.13.1 Hindersystematiek (§3.6 NeR)
De aanpak in de NeR voor het bestrijden van geurhinder is gebaseerd op de brief van de ministervan
VROM van 30 juni 1995, Met deze brief heeft de minister het geurbeleid in grote lijnen vastgelegd. Het
algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het
voorkomen van nieuwe hinder.
Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het BBT-principe de kern van het geurbeleid.
Onderdeel van het geurbeleid is dat de lokale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken
zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteitvan de
leefomgeving te komen. Centraal staat een afwegingsproces dat gericht is op het acceptabel hinderniveau.
Het vaststellen van het acceptabel hinderniveau geschiedt in die gevallen waar potentieel geurhinder
verwacht wordt en waar geen bijzondere regeling van de NeR van toepassing is. Bij deze vaststelling zijn
onder andere de volgende aspecten van belang:
de mate van hinder;
de aard en waardering van de geur;
andere informatie over de hinder en mogelijke emissies;
omvang van de blootstelling;
het klachtenpatroon;
de lokale situatie waarin onder meer de planologische situatie en de sociaaleconomische aspecten
(bv, werkgelegenheid) een rol spelen;
zijn maatregelen overeenkomstig de BBT getroffen?;
informatie over mogelijke extra maatregelen;
de historie van het bedrijf in zijn omgeving;
de aanwezigheid van lokaal geurbeleid.
De uitkomst van dit afwegingsproces is het acceptabel hinderniveau,
3.13.2 Conclusie toetsingskader.
In vooriiggende situatie wordt het acceptabel hinder niveau conform de algemene hindersystematiek
uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de normering voor bestaande situaties uit de bijzondere
regeling voor GFT (3 - 6 ge/m^ als 98 percentiel) en de maatregelen pakketten van de afzonderiijke
bijzondere regelingen. Gezien de omvang van de groencompostering (max 15,000 ton/jaar), de wijze van
compostering (conventionele methode met lage omzetsnelheid) en het geuronderzoek hebben wij geen
aanleiding om te veronderstellen dat de groencompostering een geurprofiel met hoge piekemissies heeft Wij
menen derhalve dat de 98 percentiel een bruikbare dosismaat is voor de gehele inrichting.
De mate van hinder
Bij de aanvraag is een geurrapport^ gevoegd waarin de geurbelasting op de omgeving is berekend.
Gerapporteerd zijn de huidige situatie en de gewenste situatie na verplaatsing van groencompostering naar
het westelijke deel van de inrichting.

^ Witteveen en Bos, US 1-7 Geuronderzoek Westerhornseweg Usquert definitief d.d, 16 juni 2009
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Met behulp van het Nieuw Nationaal Model is doorgerekend welke geurbelasting voorkomt en hoe veel uren
per jaar deze bepaalde waarden worden overschreden. In de afbeelding 4,3 en 4,4 zijn de concentratie
contouren van de toekomstige (gewenste) situatie weergegeven. De 98-percentiel contour geeft weer dat de
geurbelasting 2 procent van de tijd (175 uur per jaar) hoger is dan de gegeven contounwaarde. De 99,5
percentiel contour heeft betrekking op geurbelasting die 0,5 van de tijd, 44 uur per jaar) wordt overschreden.
Het verschil in de geurbelasting in de huidige situatie en de gewenste situatie is gering, In de onderstaande
tabel is alleen de gewenste situatie gerapporteerd.
bebouwing:

type woonbebouwing

Zuid

verspreid liggende

Noord-oost

verspreid liggende

West
Warffum

verspreid liggende
aaneengesloten

Geurbelasting als
98 percentiel
6

Geurbelasting als
99,5 percentiel
12

3
3

6

1,5

3

6

De verhoudingsfactor tussen de concentratie van de percentielen van 99,5 en 98 bedraagt ongeveer 2, Dit
geeft aan dat er geen uitzonderiijk hoge geurpieken voorkomen.
De aard en waardering van de geur
De hinderlijkheid van een geur kan worden weergegeven in de hedonische waarde van een geur. Naast de
bepaling van het aantal geureenheden (de geurconcentratie) als maat voor de waarneembaarheid van de
geur speelt de aangenaamheid van de geur een rol.
De (on-)aangenaamheid wordt ook wel de hedonische waarde genoemd, en wordt doorgaans uitgedrukt op
een schaal tussen - 4 (extreem onaangenaam) via O (neutraal) en +4 (extreem aangenaam). De
aangenaamheid van de geur is meegewogen in de vaststelling van het acceptabel hinderniveau in de
bijzondere regelingen van de NeR en is derhalve niet uitgewerkt in het vooriiggende geuronderzoek, We
gaan voor de beoordeling overigens wel uit van de normen die worden genoemd in de GFT compostering.
Van de twee branche regelingen geeft de branche regeling voor de GFT de laagste normering.
Andere informatie over de hinder en mogelijke emissies.
Binnen de inrichting worden de geurbronnen van de groencompostering verplaatst naar een locatie in de
zuid-west zijde van de inrichting. De blootstelling van de woningen aan de noord-oostzijde zal hierdoor iets
gunstiger zijn dan in de situatie dat de compostering op de huidige positie blijft. Uit het onderzoek blijkt dat
het verschil klein is.
Omvang van de blootstelling.
Er zijn twee woningen aanwezig die een geurbelasting hebben die overeenkomt met de grenswaarde van de
bijzonder regeling voor de GFT-compostering, Voor de overige woningen wordt voldaan aan de streefwaarde
van de bijzonder regeling voor de GFT-compostering, Hieruit concluderen wij dat de omvang van de
geurbelasting tot aan de grenswaarde beperkt is tot een gering aantal mensen.
Het klachtenpatroon.
De laatste jaren zijn er geen geurklachten ontvangen vanwege deze inrichting. Na de uitschakeling van de
beluchtingsinstallatie van de GFT is het klachten patroon niet gewijzigd.
De lokale situatie waarin onder meer de planologische situatie en de sociaaleconomische aspecten (bv.
werkgelegenheid) een rol spelen.
De inrichting heeft daarmee ten aanzien van de afvalverwerking een belangrijke maatschappelijke functie
voor de regio Eemsmond,
De inrichting is gesitueerd in het landelijk (agrarische) buitengebied met verspreid liggende
(bedrijfs)woningen. Het beschermingsniveau voor deze verspreid liggende woningen duiden wij aan als
"minder te beschermen". Wij maken deze keuze omdat het hier gaat om een gering aantal woningen met
een agrarische functie, danwei een agrarische historie. Er is hier geen sprake van bijzondere bestemmingen
zoals scholen, ziekenhuizen en/of verpleeghuizen. Voor de woningen in de woonkernen hanteren wij het
normale beschermingsniveau.
Zijn maatregelen overeenkomstig de BBT getroffen?.
De maatregelen voor groencompostering die zijn genoemd in de bijzondere regeling van de NeR worden in
deze inrichting toegepast en zijn voorschreven in hoofdstuk 7 van de voorschriften.

http://www,infomil,nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/meten-en-rekenen/nnm/het-paarse-boekje/
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Voor GFT compostering wordt het toepassen van een biodegradatieunit (compost of biofilter) als standaard
BBT aangeduid. Hiervan is in vooriiggende aanvraag gemotiveerd afgeweken. Hiertoe is in het
geuronderzoek in §4,2 een uitgebreide BBT-toets uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd dat de recent
gemeten geuremissie van de situatie zonder (zuig)beluchting vele malen lager is dan de gestandaardiseerde
kengetallen van de NeR,
De gemeten geuremissie bedraagt ca 9600 ge/h per ton. Dit is aanmerkelijk lager dan de
geuremissiekentallen van de NeR die varieert van 130000 tot 3000000 ge/h per ton. De gemeten emissie ligt
dus al op het niveau van de laagste emissie inclusief nabehandeling met 90 % geurverwijderingsrendement.
Het proces kan derhalve worden beschouwd als BBT,
Daarnaast is de beoogde werkwijze energetisch gunstiger en geeft minder geluidemissie naar de omgeving.
Informatie over mogelijke extra maatregelen.
In de BBT-toets is aangegeven dat nabehandeling van de lucht niet of nauwelijks effect heeft op de geuremissie. Een bio-filter geeft zelf ook een restgeur aan de luchtstroom die door het biofilter wordt gereinigd.
Het toepassen van een bio-filter heeft dus alleen effect als de aangeboden geurconcentratie vele malen
hoger is dan de restgeur die het biofilter zelf afgeeft Het theoretisch rendement van 90% van een bio-filter
zal in deze situatie nimmer worden gehaald of kan zelf aanleiding geven tot verhoging van de geuremissie.
De historie van het bedrijf in zijn omgeving.
De composteerinrichting is gesitueerd op een locatie die als sinds vele decennia als afval wordt verwerkt, In
de beginjaren werd hier afval gestort. Sinds het sluiten van de stort wordt hier het huisvuil omgeslagen in
percontainers. Sinds vele jaren wordt hier ook GFT en Groen afval gecomposteerd.
De aanwezigheid van lokaal geurbeleid.
De provincie Groningen heeft geen eigen geurbeleid
3.13.3 Conclusie
Gelet op bovenstaande afwegingsaspecten stellen wij vast dat in de vooriiggende aanvraag situatie sprake
is van een acceptabel hinderniveau. De geurbelasting van 6 ge/m^ als 98-percentiel op de dichtstbijzijnde
woning leidt niet tot onacceptabele geurhinder De geuremissie en bed rijfsduur zijn per bron vastgelegd in
voorschrift 12,1,1,
3.14
Geluid
3.14.1 Inleiding
Voor het beoordelen van het geluidshinderaspect worden de adviezen uit de "Handreiking
vergunningveriening en Industrielawaai" gevolgd. Met een drietal beoordelingen dient men rekening te
houden, namelijk:
het Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau;
maximale geluidsniveaus, en;
indirecte hinder.
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is het gemiddelde van het totale geluidsniveau dat veroorzaakt
wordt door de inrichting, verdeeld over de 3 etmaal perioden namelijk, de dag-, avond- en nachtperiode. Het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dient in eerste instantie te worden getoetst aan de richtwaarden welke
behoren tot een omgevingstypering. Onderscheid wordt gemaakt tussen landelijke omgeving, rustige
woonwijk en woonwijk in een stad. Deze toetsing heeft als functie om het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau te laten passen binnen het omgevingseigen geluidsniveau behorend tot de specifieke
omgevingstypering. Wordt de richtwaarde niet overschreden dan is er geen sprake van hinder.
Overschrijding van de richtwaarde wordt toelaatbaar geacht tot het referentieniveau van het
omgevingsgeluid. Het referentieniveau dient te worden bepaalde door een L95 geluidsniveau meting en een
berekening van het equivalent geluidsniveau geluidsvan geluidsgezoneerde wegverkeerbronnen welk
vervolgens met 10dB dient te worden vermeerderd. De hoogste waarde is het referentieniveau van het
omgevingsgeluid.
Mocht er worden voldaan aan Best beschikbare technieken maar desondanks overschrijdt het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau het referentieniveau, dan mag ondereen bestuuriijke afweging een
hogere grenswaarde in voorschriften worden vastgelegd.
Voor nieuwe situaties geldt een grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en voor bestaande (vergunde)
situaties geldt er een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde.
Het langtijdgemiddel beoordelingsniveau dient te zijn gebaseerd op een representatieve bedrijfssituatie. Dit
is de situatie die welke zich onder normale omstandigheden vaker dan 12 dagen per jaar zich voordoen.
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Richtwaarde behorend tot de omgeving van de inrichting
De inrichting is gelegen aan de Westerhornseweg 22 te Usquert, De inrichting is gelegen in een landelijke
omgeving. Rondom de inrichting zijn in verschillende richtingen woningen en of boerderijen aanwezig.
Daarvan ligt de dichtstbijzijnde woning op een afstand van circa 600 meter van de terreingrens. Omdat de
omgeving als landelijk is te typeren geldt hien/oor een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. Er zijn geen
referentiemetingen van het omgevingsgeluid uitgevoerd, omdat onze venwachting is dat het referentieniveau
niet hoger zal zijn dan de richtwaarde.
Representatieve bedrijf situatie
Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch onderzoek toegevoegd, "Onderzoek geluidsuitstraling naar
de omgeving van Vuilvenwerkingsbedrijf Noord-Groningen te Usquert" datum 8 juni 2009, In dit onderzoek
zijn de volgende activiteiten onderzocht en akoestisch in beeld gebracht
het overslaan van afval in perscontainers;
het inzamelen van afval in een milieustraat/afvalbrengstation;
het venwerken van GFT in een hal en buiten tot compost;
het venwerken van (overig) groenafval tot groencompost;
het chippen van hout;
het breken van sloophout
het breken van puin;
diverse activiteiten met eigen materieel
het affakkelen van stortgas van de (gesloten) stortplaats,
In het akoestisch onderzoek zijn de bedrijfsuren en de gehanteerde bronvermogens vermeld.
Installaties binnen de inrichting zijn niet gelijktijdig in bedrijf Om die reden is rekening gehouden met een
tweetal representatieve bedrijfssituaties (RBS) namelijk, RBS 1 en RBS 2,
RBS 1: Situatie met versnipperen ten behoeve van GFT-compostering
RBS 2: Situatie met versnipperen ten behoeve van Groencompostering
De activiteiten binnen de inrichting vinden plaats tussen 07,00 uuren 19,00 uur (dagperiode). Op zondagen
vinden vrijwel geen activiteiten plaats, In drukke perioden kunnen perscontainers ook tussen 19,00 en 07,00
uur worden gewisseld. Het affakkelen van stortgas vindt continue plaats, In het akoestisch rapport is er
rekening mee gehouden dat de beluchting van de GFT hal volcontinu aanstaat. Het versnipperen van GFTcompostering vindt 10 maal per jaar telkens gedurende 1, 2 dagen achtereen plaats.
Maatregelen
In de inrichting zijn of worden de volgende maatregelen getroffen ter beperking van de geluidsbelasting in de
directe omgeving:
De GFT-compostering vindt plaats in een gesloten hal. De deuren in de hal zijn in de avond- en
nachtperiode gesloten;
De in de inrichting gebruikte machines die bepalend zijn voor de geluidsproductie voldoen aan de
stand der techniek;
In het akoestisch onderzoek is al rekening gehouden met deze maatregelen,
In het akoestisch onderzoek is rekening gehouden met de huidige situatie en een toekomstige situatie, In de
toekomst wordt namelijk de versnipperinstallatie voor de groencompostering verplaatst naar de huidge
milieustraat De milieustraat zal naar een andere plek binnen de inrichting worden verplaatst Dit geeft een
gunstig effect ten aanzien van de geluidsbelasting in de directe omgeving. De versnipperinstallatie wordt dan
opgesteld achter een afscherming op een afstand van maximaal 20 meter van deze afscherming. De
afscherming is ten minste 24 meter lang en 5 meter hoog. Op deze wijze wordt het geluid van de
versnipperinstallatie in de richting van de immissiepunten 6 en 7 afgeschermd.
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Rekenresultaten huidige situatie
Immissiepunt Omschrijving

LAr,LTindB(A)
Dagperiode
RBS1
RBS2

01/02
03/04
05
06
07
08/09
10
11

Westerhornseweg 20
Westerhornseweg 18
Jacob Tilbusschenweg 14
Jacob Til busschenweg 18
Jacob Tilbusscherweg 20
Kloostenweg 7
Kloosterweg 6
Kloosterweg 2
Richtwaarde

36
32
37
43
44

40
39
40
33
33
33
32
34

36
35
30
40

Avondperiode

Nachtperiode

25
24
18
29
30
25
24

24
23
17
28
29

25
35

25
24
24
30

Het is praktijk redelijkenwijs niet mogelijk om het geluid van de versnip permachine af te schermen, aanc
daarvoor een lange en hoge afscherming midden op het terrein nodig is. De afscherming moet langer en
hoger zijn vanwege de reflecties tegen de GFT-hal,
Rekenresultaten toekomstige situatie
LAr,LTindB(A)
Immissiepunt Omschrijving
Dagperiode
Avondperiode Nachtperiode
01/02
03/04
05
06
07
08/09
10
11

RBS1
32
29
31
35
39
36
35
32

RBS2
32
29
31
35
39
36
35
31

24
Westerhornseweg 20
25
24
23
Westerhornseweg 18
17
18
Jacob Tilbusscherweg 14
29
28
Jacob Tilbusscherweg 18
29
30
Jacob Tilbusscherweg 20
25
25
Kloostenweg 7
24
32
Kloosterweg 6
24
25
Kloosterweg 2
35
30
Richtwaarde
40
Gedurende de huidige situatie wordt ten hoocjste 20 dagen iDer jaar de richtwaarde bij de woningen Jac
Tilbusscherweg 18 en 20 overschreden. Echter wordt ruimschoots aan de grenswaarden voldaan. De
installatie voldoet aan de stand der techniek, door het gebrek aan ruimte kunnen geen maatregelen worden
getroffen die het geluid deels af schermen,
In de toekomstige situatie (nieuwe indeling van het terrein) wordt op alle punten ruimschoots voldaan aan de
richtwaarde. Omdat uit de aanvraag niet duidelijk naar voren komt wanneer deze veranderingen worden
doorgevoerd hebben wij in deze vergunning een voorschrift opgenomen dat de verandering op zijn laatst
gelijk met de eindafwerking van het stortlichaam moet plaatsvinden,
Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau Incidentele bedrijfsituatie
Naast de representatieve bedrijfssituatie doet zich tevens een afwijkende bedrijfssituatie voor. Namelijk het
chippen van hout met een houtversnipper installatie, 9 dagen per jaar en het breken van sloophout met een
combinatie van twee houtversnippermachines, 2 dagen per jaar.
De "Handreiking Industrielawaai en vergunningveriening" geeft de mogelijkheid om een situatie als
incidenteel te beoordelen indien deze zich niet vaker dan 12 dagen per jaar voordoet.
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De geluidsbelasting tijdens de incidentele bedrijfssituatie bedraagt maximaal.
Immissiepunt Omschrijving
LAr,LTindB(A)

01/02
03/04
05
06
07
08/09
10
11

Westerhornseweg 20
Westerhornseweg 18
Jacob Tilbusscherweg 14
Jacob Tilbusscherweg 18
Jacob Tilbusscherweg 20
Kloostenweg 7
Kloostenweg 6
Kloostenweg 2
Richtwaarde

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

40
39
40
43
44
36
35
34

25
24
18
29
30
25
24
25
35

24
23
17
28
29
25
24
24

40

30

Het streven om in de dagperiode te voldoen aan de richtwaarde is bij een tweetal woningen niet haalbaar. Bij
de overige woningen vindt tevens een toename in de geluidsbelasting plaats, echter wordt hiermee niet de
grenswaarde overschreden.
Maximale geluidsniveaus (LAmax)
Voor maximale geluidsniveaus adviseert de "Handreiking Industrielawaai en vergunningveriening" als streefwaarde 10 dB boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Als grenswaarde geldt 70 dB(A), 65 dB(A)
en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De bepalende maximale geluidsniveaus
worden veroorzaakt door het schuiven van containers met de laadschop en door de versnipperinstallaties,
In de huidige situatie bedraagt het maximaal geluidsniveau ten hoogste 52 dB(A) in de dag- en
42 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Bij de woningen aan de aan de Jacob Tilbusscherweg 18 en 20
wordt de streefwaarde met 2 dB overschreden. Bij de overige woningen wordt aan de streefwaarde voldaan,
In de toekomstige situatie is geen sprake meer van verschuiven van containers, door de verbeterde
containeropstelling op de nieuwe milieustraat. Het versnipperen van hout gebeurt achter een scherm.
Daardoor blijven de maximale geluidsniveaus beperkt tot 50 dB(A) in de dagperiode.
Tijdens incidentele bedrijfssituaties vindt een overschrijding van de streefwaarde plaats, echter wordt
ruimschoots aan de grenswaarde voldaan.
Conclusie
Bij nagenoeg alle woningen wordt voldaan aan de richt- en streefwaarden voor het
langtijdbeoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus. Ten hoogste 20 dagen per jaar wordt bij de
woningen aan de Jacob Tilbusschenweg 18 en 20 de richt- en streefwaarde overschreden. Deze worden
veroorzaakt door het versnipperen van GFT en hout met de versnipperinstallatie De installatie voldoet aan
de stand der techniek. Het is praktijk redelijken/vijs niet mogelijk om het geluid van de versnippermachine af
te schermen, aangezien daan/oor een lange en hoge afscherming midden op het terrein nodig is. De
afscherming moet langer en hoger zijn vanwege de reflecties tegen de GFT-hal,
Door het herinrichten van het terrein kan bij de nieuwe opstelling wel afscherming worden gecreëerd
waardoor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau op alle woningen aan de
richtwaarde kan voldoen.
Incidenteel (minder dan 12 dagen per jaar) wordt door een extra ingezette versnippermachine de richt- en
streefwaarde overschreden. Gezien het geringe aantal dagen en de toename in geluidsbelasting vinden wij
dat wij redelijkenwijs geen aanvullende maatregelen kunnen veriangen en zijn van mening dat de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar is, In de vergunning zijn voorschriften met grenswaarden voor het
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus opgenomen. Tevens is een voorschrift
opgenomen dat binnen 5 jaar na het in werking treden van deze vergunning het terrein opnieuw is
ingedeeld, zoals in het akoestisch onderzoek is omschreven.
Indirecte hinder
De Circulaire indirecte hinder adviseert de transportbewegingen van en naar de inrichting (dus buiten de
inrichting grens) niet te betrekken bij de geluidstsronnen binnen de inrichtinggrenzen. Deze dienen separaat
te worden beoordeeld. Voor de geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder geldt een
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A),
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Voor de reikwijdte hanteert de "Handreiking Industrielawaai en vergunningveriening" verschillende criteria.
De vrachtwagens van en naar de inrichting worden ontsloten via de Westerhornseweg richting de provinciale
weg. Langs deze weg zijn geen woningen gesitueerd. Bij het passeren van de woningen is het verkeer reeds
opgenomen in het heersend verkeersbeeld en is geen sprake meer van indirecte hinder. Voor vrachtverkeer
is het verboden om in noordoostelijke richting naar Usquert te rijden. Het is niet noodzakelijk om
voorschriften ter beperking van indirecte hinder in deze vergunning op te nemen,
3.15
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen,
3.16
Bodem
3.16.1 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter 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 in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
Opslag percolaat afkomstig van compostering
Overslag Huishoudelijk afvalstoffen
Milieustraat
KGA depot
GFT compostering
groen compostering
shredderen halffabricaat compost
bedrijfsriolering
In paragraaf 7,3 van de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd, In dit document zijn van alle
bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRBsystematiek, In de aanvraag zijn ook de maatregelen en voorzieningen opgenomen om
bodemverontreiniging te voorkomen, In de aanvraag wordt voor de afvoer van afvalwater, compostering van
GFT en groencompostering aangegeven dat deze boven een vloeistofdichte vloer moeten worden
aangevoerd.
3.16.2 Beoordeling
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet,
de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt, dat niet voor alle bodembedreigende locaties
het venwaarioosbaar bodemrisico wordt behaald.
Aanvraagsterzal daarom alsnog voor de betreffende locaties een venwaarioosbaar bodemrisico moeten
realiseren. Bovendien moeten vloeistofdichte voorzieningen geïnspecteerd en zijn goedgekeurd
overeenkomstig CUR/PBV-44.
W W N G geeft aan dat zij de maatregelen met betrekking tot de afvoer van afvalwater, compostering van
GFT en groencompostering pas na de eindafwerking van het stortlichaam wil treffen. Zij motiveert dit met de
onkosten die de maatregelen met zich meebrengen.
Het met bodembeschermende voorzieningen en maatregelen realiseren van een venwaarioosbaar
bodemrisico vormt het uitgangspunt van het Nederiandse bodembeleid. De NRB geeft aan dat er situaties
denkbaar zijn waarbij het bereiken van een venwaarioosbaar bodemrisico alleen mogelijk is met zeer
kostbare voorzieningen en maatregelen die niet in een evenredige verhouding staan tot het milieudoel. Voor
dergelijke situaties is het conform de NRB ook toegestaan dat de bodemrisico's aanvaardbaar worden
gemaakt De regel is echter dat pas nadat de onredelijkheid van venwaarioosbaar bodemrisico afdoende is
aangetoond, de haalbaarheid van aanvaardbaar bodemrisico kan worden afgewogen. De keuze tussen
venwaarioosbaar en aanvaardbaar bodemrisico is derhalve niet enkel een bedrijfseconomische afweging.
Dat betekent dat er niet kan worden gekozen voor het treffen van voorzieningen en maatregelen die leiden
tot een aanvaardbaar bodemrisico, enkel vanwege het feit dat deze goedkoper zijn dan de voorzieningen en
maatregelen die leiden tot een venwaarioosbaar bodemrisico, Venwaarioosbaar bodemrisico is het
uitgangspunt en aanvaardbaar bodemrisico vormt daarop de uitzondering. Op aanvaardbaar bodemrisico
kan dus alleen worden teruggevallen indien het bereiken van een venwaarioosbaar bodemrisico onredelijk
hoge investeringen van een inrichting veriangt die bedrijfseconomisch gezien niet verantwoord zijn.
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In de voorschriften is het opstellen van een plan van aanpak voorgeschreven, waarin in elk geval moet zijn
vastgelegd op welke wijze het risicobeperkende bodemonderzoek wordt uitgevoerd, wat de bodemkwaliteit is
op dat moment, de wijze waarop en de termijn waarbinnen eventueel optredende verontreiniging of
aantasting van de bodem wordt hersteld en de kosten die daarvoor worden geraamd en de wijze waarop
hien/oor financiële zekerheid wordt gesteld. Al deze voonwaarden vloeien voort uit paragraaf 1,5 van
onderdeel BI van de NRB waarin is aangegeven dat bij een aanvaardbaar bodemrisico de bodemkwaliteit
met doelmatig risicobeperkend bodemonderzoek zal moeten worden bewaakt. Het falen van de
bodembescherming wordt door risicobeperkend bodemonderzoek pas ontdekt nadat een bodem belasting is
opgetreden. Dergelijk bodemonderzoek is dan ook altijd gekoppeld aan bodemherstel dat altijd afdoende
moet zijn gewaarborgd.
Onderstaand worden de afzonderiijke bodembedreigende situaties beoordeeld,
Groencompostering
De groencompostering vindt buiten het stortlichaam plaats. De geraamde kosten voor de aanleg van een
vloeistofdichte vloer zijn € 705,760,24, De eindafwerking van de stortplaats zal in 2017 plaatsvinden. Dit
betekent dat uitstel voor 6 jaar wordt aangevraagd. Per jaar betekend dit een kostprijsverhoging van
€117,626,71 of €7,84 per ton (bij jaar doorzet van 15,000 ton).
Er is nu een aaneengesloten vloer aanwezig. Uit de aanvraag blijkt niet in hoeverre deze aaneengesloten
vloer reeds voldoet aan het criterium vloeistofdichtheid. Bij de kostprijsberekening wordt ervan uitgegaan dat
de gehele vloer zal moeten worden verwijderd. Onze ervaring is dat dit niet in alle bestaande situaties hoeft.
Ongeacht de geschatte hoogte van de investering vinden wij dat een investering van € 7,84 per ton
groencompost een redelijk bedrag is. Wij zien daarom niet in waarom deze investering achtenwege moet
blijven. Wij stemmen daarom niet in met het verzoek om uitstel met betrekking tot de vloeistofdichte vloer
onder de groencompostering.
Afvoer van afvalwater
Onderbouwing van het verzoek bestaat uit een verwijzing naar een passage uit de NRB waarin een lager
beschermingsniveau denkbaar is. Het verzoek is om de aanleg uit te stellen totdat duidelijk is op welke wijze
de eindafwerking van het stortlichaam plaats gaat vinden. Aangezien het rioolsysteem grotendeels buiten
het stortlichaam ligt kunnen wij niet met dit verzoek instemmen. Uit de aanvraag blijkt niet dat het rioolstelsel
niet vloeistofdicht is uitgevoerd, In deze vergunning is de verplichting opgenomen het riool te keuren en
zonodig te reparen.
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 daan/oor 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 W W N G het rioleringssysteem ondergronds ligt, In de voorschriften worden eisen
gesteld aan het onderhoud van installaties en voorzieningen. Hiermee wordt naar onze mening op dit
moment voldoende invulling gegeven aan de BBT, zoals genoemd in bovenstaande BREF,
Indien er aanpassingen van het rioleringssysteem noodzakelijk zijn, dan zal de situatie opnieuw worden
getoetst,
Compostering van GFT
De compostering van GFT vindt op het stortlichaam plaats. De geraamde kosten voor de aanleg van een
vloeistofdichte vloer zijn €663,349,38, De eindafwerking van de stortplaats zal in 2017 plaatsvinden. Dit
betekent dat uitstel voor 6 jaar wordt aangevraagd. Per jaar betekent dit een kostprijsverhoging van
€ 110,558,23 of € 7,37 per ton (bij jaar doorzet van 15,000 ton).
De aard van de bodembedreiging is naar ons oordeel minder dan de bodemrisico's van het stortlichaam.
Deze worden doormiddel van de maatregelen uit het Stortbesluit als beheersbaar geacht. Uit bezoeken aan
de inrichting blijkt dat de vloeistofkerende vloer continu onderhoud nodig heeft om deze vloeistof kerend te
houden. Gezien de ondergrond venwachten we dat een vloeistofdichte constructie zonder aanvullende
maatregelen niet in stand te houden is. De risico's van de bodembedreigende activiteiten op het stortlichaam
vinden we niet van dien aard dat deze een extra investering verdienen, In de vergunning wordt wel de eis
opgenomen dat er een vloeistofkerende voorziening in stand moet worden gehouden.
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3.16.3 Conclusie
Ter plaatse van de groencompostering moet een vloeistofdichte voorziening aanwezig zijn. De aanwezige
vloer zal binnen 6 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moeten zijn gekeurd. Dit geldt ook
voor het bedrijfsriool. Om onnodige belasting van het stortlichaam te voorkomen moet met betrekking tot de
compostering van GFT een vloeistofkerende vloer in stand worden gehouden.
Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden,
3.16.4 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 of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
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 geen bodemonderzoeken uitgevoerd met als doel om de nulsituatie van de bodem bij
bodembedreigende situaties vast te leggen. Met betrekking tot de activiteiten op het stortlichaam zijn
dergelijke onderzoek niet mogelijk. Van de delen buiten het stortlichaam zal alsnog de kwaliteit van de
bodem moeten worden vastgesteld. Dit is in een voorschrift vastgelegd,
Aanvraagsterzal in overeenstemming met deze vergunning een reguliere grondwatermonitoring uitvoeren.
Daarom achten wij een extra tussentijds bodemonderzoek niet noodzakelijk.
De 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,

3.17

Veiligheid

3.17.1 Registratiebesluit externe veiligheid / ministeriele regeling provinciale risicokaart
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden. Dit besluit geeft aan welke
inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister, Hiernaast dienen ook
inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriële regeling provinciale risicokaart te worden
opgenomen in het register.
Binnen de inrichting van Vuilvenwerkingsbedrijf Noord-Groningen is een propaantank van 3 m^ aanwezig
welke valt onder de criteria van de Ministeriële regeling.
De inrichting zal na afronding van de procedure worden opgenomen/geactualiseerd in het risicoregister en
weergegeven op de risicokaart.
De inrichting van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen valt niet onder de reikwijdte van het Brzo of het
Bevi,
3.17.2 Brandveiligheid
De aanvraag is in het kader van interne advisering en afstemming voorgelegd aan de Regionale Brandweer,
Zij hebben naar aanleiding van de aanvraag geen reden gezien om ons advies uit te brengen,
3.17.3 opslag gevaarlijke stoffen
Opslag propaan
Ten behoeve van ruimte verwarming is binnen de inrichting een tank voor de opslag van propaan aanwezig.
Aangezien de tank een inhoud heeft die groter is dan 0,15 m^ is de PGS 19 van toepassing, hetgeen is
vastgelegd in een vergunningvoorschrift, Jaariijks wordt ca, 2 m^ propaan gebruikt bij aftap in de gasfase.
Een dergelijke opslag heeft conform de gevarenkaarten uit de Leidraad (versie 4,1) geen risicoafstand. Wel
is de veiligheidsafstand van 10 meter uit het Barim van toepassing. Wij hebben geconstateerd dat er geen
strijdigheid is met de veiligheidsafstand,
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Opslag gevaadijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Voor de opslag van gevaariijke afvalstoffen in emballage waaronder KGA is de PGS 15 van toepassing. De
richtlijn PGS 15 maakt onderscheid in opslagen groter of kleiner dan 10 ton, In deze vergunning hebben wij
een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag aan deze richtlijn moet voldoen aan PGS 15
en dat niet meer dan 10 ton mag worden opgeslagen, In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn,
3.18
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),
W W N G behoort niet tot een categorie bedrijven waan/oor 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 m^ 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 150,000 kWh elektriciteit en 3 m^ gas per jaar verbruikt
Een groot deel van het elektriciteitsverbruik komt door de afzuiging van de GFT compostering. Uit onderzoek
van Witteveen en Bos blijkt dat deze afzuiging geen bijdrage levert aan het beperken van de verspreiding
van geur. De afzuiging is daarom uitgezet In een voorschrift is deze energiebeperkende maatregel
bekrachtigd.
Wij verbinden aan deze vergunning registratie- en rapportagevoorschriften, waarmee inzicht wordt verkregen
in het feitelijke energiegebruik van WWNG , De jaariijks te rapporteren gegevens sluiten aan bij hetgeen
wordt begrepen onder 'beperkt energiebesparingsonderzoek' volgens de Circulaire 'Energie in de
milieuvergunning',
3.19
Grondstoffen-en waterverbruik
3.19.1 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd, In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m^ of meer
leidingwater bedraagt Binnen WWNG wordt ca, 110 m^ leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor sanitaire doeleinden.
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,
3.19.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
De activiteiten van de 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 WWNG en is derhalve in dit kader niet relevant
3.20
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voorde beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken, Ven/oersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen ven/oerd 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. Voor ven/oersbewegingen 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.
Volgens hoofdstuk 11 van de aanvraag zijn er 13 medewerkers, op een piekdag zijn er 221 bezoekers en op
jaarbasis wordt er door de afvalophalers en -aanvoerders per jaar circa 430.000 kilometers gereden.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het ondenwerp verkeer en
ven/oer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
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3.21
Overige aspecten
3.21.1 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,
3.21.2 PRTR-verslag
Op de activiteiten van W W N G zijn hoofdstuk 12, titel 12,3, van de Wm en de EU-verordening E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden
gerapporteerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het
PRTR-verslag (voorheen het milieujaarverslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in
hoofdstuk 12 van de Wm, Met ingang van het verslagjaar 2009 wordt het geïntegreerde verslag elektronisch
ingediend,
3.21.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd,
3.22
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 hebben 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 Noorderzijlvest ontvangen,
3.23
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 ovenwegingen 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 overwegingen besluiten wij aan W W N G de
gevraagde vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor acceptatie, op- en
overslaan en bewerken van afvalstoffen en de prenazorg van een gesloten stortplaats, met uitzondering van
de venwerking van afvalstoffen met de Euralcode 16 03 06, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03 en 20 02 03, te
verienen op basis van de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
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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 verwezen, geen deel uit van de
vergunning. Voor zover de delen uit de vergunningaanvraag, waarnaar venwezen wordt, niet in
overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend,
5.3
Geldigheid van de vergunning
Ingevolge artikel 8,16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 9,6,1, 9,6,2, 10,4,2,
10,5,1 en 10,5,2 nadat de vergunning haar gelding heeft verioren 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:
WWNG
Gemeente Eemsmond;
Waterschap Noorderzijlvest
de inspecteur van VROM-inspectie Noord;
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1

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1
Algemeen
1.1.1
Tijdens openingstijden van de inrichting moet de locatiebeheerder of diens vervanger aanwezig zijn. De
vervanger moet een gelijke vakkennis, zoals omschreven in de AO/IC, hebben als de locatiebeheerder,
1.1.2
De inrichting mag, behalve de pomp voor het afvalwater, de fakkelinstallatie en de ruimteventilatie van de
afgasinstallatie, slechts in werking zijn op werkdagen en zaterdagen van 7,00 uur tot 19,00 uur
1.2

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.2.1
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond
moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven;
a
alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met
vermelding van aard en maximale hoeveelheid,

1.2.2
Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting
voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is,
1.2.3
Buiten de openingsuren van de gehele inrichting moet het toegangshek gesloten zijn,

1.2.4
Een geopend toegangshek moet onder voortdurend toezicht staan van een daartoe door de bedrijfsleiding
aangewezen persoon of middelen,
1.2.5
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren,
1.2.6
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn vooralle voertuigen die in
geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties
mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of
daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen,
1.2.7
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden,
1.3
Registratie
1.3.1
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende
voorschriften aanwezig,

1.3.2
Binnen de inrichting moeten de volgende documenten aanwezig zijn:
a
alle overige voor de inrichting geldende vergunningen en meldingen;
b
de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaariijke stoffen;
c
de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties,
onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d
de registratie van het elektriciteit-, water- en gasverbruik,
1.3.3
De documenten genoemd in voorschrift 1,3,2 moeten ten minste vijfjaar worden bewaard.

pagina 36 van 65

2

AFVALSTOFFEN

2.1
Algemeen afvalstoffen
2.1.1
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De
hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door
middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en)
waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het
Nederiands Meetinstituutzijn geijkt Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan
het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven,
2.1.2
Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de
financiële administratie,
2.1.3
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten 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,
2.1.4
De verpakking van gevaariijk afval moet zodanig zijn dat:
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door gevaariijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die
gevaariijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaariijke stof duidelijk tot uiting
komen,
2.1.5
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden,
2.1.6
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort
worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd,
2.1.7
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken,
2.1.8
In afwijking van voorschriften 2,1,5, 2,1,6 en 2,1,7 mag het overioop van de groencompostering worden
samengevoegd met vers GFT om dit ven/olgens te composteren,
2.1.9
De opslaghoogten van afvalstoffen mogen, behalve de opslag van compost (gereed product), gechipt hout
en snoeihout, maximaal 3 meter boven maaiveld bedragen. Compost (gereed product), gechipt hout en
snoeihout mag tot 6 meter boven maaiveld worden opgeslagen.
Toelichting:
Het maaiveld is een aanduiding voor de hoogte van het grondoppervlak. Op de stortplaats wordt de bovenkant van het
stortlichaam ais maaiveld gezien.

2.1.10
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen, In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaarbedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen,
2.1.11
Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten binnen drie maanden na
bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd zijn.
Toelichting:
De in verieden gestorte afvalstoffen zijn hier van uitgesloten.

2.1.12
indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak
van de stagnatie en de venwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie
op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
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2.2
Acceptatie
2.2.1
In de inrichting mogen maximaal 59,615 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden
geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 20,619 ton. Voor de
diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
Max, opslag
aar
Gebruikelijke benaming afvalstof en Euralcodes
capaciteit (in ton)
(in ton)
160
op- en overslag en persen van Huishoudelijk afval (20 03 01, 02 03 07)
20,000
acceptatie, op- en overslag gescheiden grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval op 7165
de milieustraat (020104, 020110, 030101, 030105, 030199, 080201, 150101,
150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 160103,
160119, 160120, 160214, 160304, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402,
170403, 170404, 170405,170406, 170407, 170411, 170604, 170904, 191201,
191202, 191203, 191204, 191205, 191208, 191209, 191210, 191212, 200101,
200102, 200110, 200111, 200139, 200140, 200199, 200202, 200301, 200302,
200307, 200399)

500

Opslag c-hout (030104, 191206, 200137)
opslag asbest (17 06 05)

80
100

5
5

KGA(191211, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200121, 200123,
200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200133,
200134,200135,200136)

100

5

GFT en swil (20 01 08,20 02 01)

15000
15000

12000*

groenafval (20 02 01)
sloophout (17 02 01, 19 12 07, 20 01 38)
snoeihout (20 02 01)

700
1500
150

puin (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)

7000**
14,4
900
40

* betreft opslag op enig moment van zowel aanvoer, in bewerking en gereed product
** betreft opslag op enig moment van zowel aanvoer, in bewerking en gereed product

2.2.2
Het is verboden om afvalstoffen met codes 16 03 06, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03 en 20 02 03 binnen de
inrichting te accepteren,
2.2.3
Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en/of de AO/IC dient in overeenstemming met deze vergunning
worden gebracht Deze moeten binnen drie maand na inwerking treden van deze vergunning ter
goedkeuring aan ons zijn overhandigd:
2.2.4
De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de
AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2,2,6
toegezonden wijzigingen,
2.2.5
Het in voorschrift 2,2,2 bedoelde AV-beleid en de AO/IC [en de op grond van voorschrift 2,2,6 doorgevoerde
wijzigingen] moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage
liggen,
2.2.6
Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten 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 het bevoegd gezag worden voorgelegd,
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
a
de reden tot wijziging;
b
de aard van de wijziging;
c
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
d
de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
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2.2.7
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten
deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste
Wm-vergunning(en), Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn
vastgelegd,
2.3

Bedrijfsvoering

3

AFVALBRENGSTATION

3.1
Acceptatie algemeen
3.1.1
Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden,
3.1.2
In de inrichting dient voor bezoekers op duidelijke wijze te zijn aangegeven op welke plaatsen en tijden de
afvalstoffen kunnen worden afgegeven,
3.1.3
Aan het einde van de werkdag mogen er per soort afval niet meer dan twee volle containers, niet zijnde
perscontainers, op de inrichting aanwezig zijn. Dit verbod geldt niet voor containers die puin, hout of metaal
bevatten,
3.1.4
Aan het einde van de werkdag en gedurende het weekeinde en feestdagen moeten alle geheel of
gedeeltelijk gevulde containers, waarin venwaaibaar afval is gestort worden afgedekt met een deksel, een
dekkleed of een zeil, Geurverspreidend afval dient te worden afgedekt door een deksel,
3.1.5
De op het brengstation in gebruik zijnde containers moeten te allen tijde in een goede staat van onderhoud
zijn,

3.1.6
Indien blijkt dat een partij onverhoopt afvalstoffen bevat, waarvan de acceptatie aan vergunninghouder niet
is vergund dienen maatregelen genomen te worden om herhaling te voorkomen. De betreffende afvalstoffen
dienen op een milieuhygiënisch verantwoorde manier te worden afgevoerd,
3.2
Metaal en schroot
3.2.1
Schroot, ferro- en non-ferrometalen moet visueel worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vaste en
vloeibare (afval)stoffen en voonwerpen die bepalend zijn voor het al dan niet accepteren van de betreffende
partij dan wel voor de wijze waarop de betreffende afvalstoffen binnen de inrichting moeten worden
behandeld,
3.2.2
Emballage, vaten, tanks en alle andere voonwerpen waarin milieuschadelijke stoffen anders dan ferro- of
non-ferromaterialen aanwezig zijn of zijn geweest, mogen slechts worden geaccepteerd, als deze geleegd
en gereinigd zijn, Aan de buitenzijde vervuilde emballage, vaten, tanks en andere voorwerpen mogen
uitsluitend binnen een bedrijfsgebouw of onder een overkapping worden opgeslagen. Voor tanks waarin
aardolieproducten opgeslagen zijn geweest, geldt dat deze vergezeld moeten gaan van een certificaat
waarin is aangegeven dat reiniging en verwijdering zijn uitgevoerd door een door het KIWA erkende
instelling,
3.2.3
Vaten afkomstig van de chemische industrie mogen alleen worden geaccepteerd met een certificaat van
volledige reiniging. Het bewijs van reiniging moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door
gedeputeerde staten aangewezen toezichthoudend ambtenaar,
3.2.4
Metaalafvalstoffen die olie, vetten of chemicaliën bevatten dienen te worden opgeslagen in vloeistofdichte,
olie- en chemicaliën bestendige bakken, voorzien van roosters boven lekbakken. De opslagplaats dient
tegen inregenen beschermd te zijn,

3.2.5
De opslag van non-ferro metalen mag uitsluitend inpandig of afgedekt plaatsvinden,

3.2.6
Metaalafvalstoffen die olie, vetten of chemicaliën bevatten dienen te worden opgeslagen in vloeistofdichte,
olie- en chemicaliënbestendige bakken, voorzien van roosters boven lekbakken. De opslagplaats dient tegen
inregenen beschermd te zijn,
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3.3
Asbest
3.3.1
Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdooriatend kunststof
verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte
container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen
voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb, 2005, nr, 6),
3.3.2
Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van
het verpakkingsmateriaal uitgesloten is,
3.3.3
De container met asbesthoudend afval moet, behalve tijdens het inbrengen van asbest en/of asbesthoudend
materiaal, afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden
ontoegankelijke opslagplaats,
3.3.4
De opslag van asbest moet door middel van waarschuwingsborden aangegeven zijn als een
asbestopslagplaats,

3.3.5
Onverhoopt aangetroffen asbest moet verpakt worden in niet luchtdooriatende kunststofverpakking en moet
in de opslag van asbest ingerichte asbestcontainer worden opgeslagen,

3.3.6
De acceptant mag los aangetroffen asbest zelf verpakken als het asbest duidelijk zichtbaar of herkenbaar is
en het asbest hechtgebonden is. Als het hechtgebonden asbest niet duidelijk zichtbaar of herkenbaar is,
moet het asbestverdacht afval worden venwijderd door een gecertificeerd asbestvenwijderingsbedrijf,
3.4
Opslag van visafval
3.4.1
De opslag van visafval mag uitsluitend plaatsvinden in een koelkist/-cel bij een temperatuur van ten hoogste
7° Celcius, Deze opslag moet met een deugdelijk slot afgesloten zijn of geplaatst zijn op een voor publiek
niet toegankelijk terreingedeelte en mag uitsluitend geopend zijn voor het ontsmetten, inbrengen of uitnemen
van dode vis,
3.4.2
Visafval moeten wekelijks worden afgevoerd. De opslag dient ten minste één maal per maand, als deze in
die maand is gebruikt, te worden ontsmet. Tijdens het ontsmetten van de container dienen morsingen met
het ontsmettingsmiddel zoveel mogelijk te worden voorkomen. Eventuele morsingen dienen direct te worden
opgeruimd,
3.4.3
Van de ontsmetting moet aantekening worden gemaakt in een logboek. Dit logboek dient op verzoek ter
inzage worden gegeven aan het bevoegde gezag,
3.5
Teerhoudend asfalt granulaat (TAG)
3.5.1
Teerhoudend afval moet worden opgeslagen in een apart daarvoor ingericht gedeelte van het terrein, dat
voorzien is van een vloeistofdichte voorziening en een overkapping
3.6

Verduurzaamd hout

3.6.1
Verduurzaamd hout moet zodanig opgeslagen worden dat het permanent tegen regen of andere vormen van
neerslag is beschermd,
3.7
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
3.7.1
De opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (anders dan koel- en vrieskasten) moet
geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening
kunnen geraken. De opslagvoorziening moet zodanig zijn ingericht dat geen hemelwater in aanraking kan
komen met de opgeslagen afvalstoffen,
3.7.2
Om breuk te voorkomen, dient opslag van gasontladingslampen plaats te vinden in specifiek daarvoor
bedoelde opslagmiddelen,
3.7.3
Binnen de inrichting mag geen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden ver- of bewerkt
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3.7.4
Koel- en vriesapparatuur moeten bij het in de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het
koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd,
3.7.5
Koel- en vriesapparatuur die lekkage vertonen, moeten zodanig worden opgeslagen dat de gelekte
vloeistoffen worden opgevangen in een vloeistofdichte lekbakconstructie,

4

KCA/KGA DEPOTS

4.1
Opslag
4.1.1
Het KGA mag alleen worden geaccepteerd door de daartoe aangewezen en geïnstrueerde personen,
4.1.2
De opslag van Kga moet in een speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en, voorzover niet anders
geregeld in de hierna volgende voorschriften, conform het gestelde in de hoofdstukken 1, 3 (m,u,v, de
paragraaf 3.1.2, 3.1,6 en 3,18) en 10 van de PGS 15,
4.1.3
In de in het vorige voorschrift genoemde opslagvoorziening mag op enig moment maximaal 5 ton gevaariijke
afvalstoffen opgeslagen worden, Gevaariijke afvalstoffen waarvoor geen ADR-classificatie geldt zijn van
deze hoeveelheid uitgezonderd,
4.1.4
In de ruimte waar KGA wordt opgeslagen mogen uitsluitend aanverwante stoffen worden opgeslagen,
4.1.5
In aanvulling op voorschrift 3,11,1 van de PGS 15 moet de verpakking van gevaariijke afvalstoffen aan het
volgende voldoen:
a
vrij zijn van gevaariijke stoffen aan de buitenzijde;
b
voldoende ledige ruimte hebben om er zeker van te zijn dat door uitzetting van de vloeistof noch
veriies van de inhoud noch blijvende vervorming van de verpakking plaatsvindt,
4.1.6
Het eerste uitgangspunt voor scheiding is een minimale verdeling in drie opslagruimten, waarbij deze
opslagruimten altijd bouwkundig moeten worden gescheiden. Deze opslagruimten bevatten respectievelijk
brandbare vloeistoffen + spuitbussen, overige stoffen en gasflessen,
a
Opslagruimte 1: brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3), spuitbussen en aanverwante stoffen
b
Opslagruimte 2: overige stoffen + aanverwante stoffen
c
Vak 1: Zure anorganische stoffen in oplossing (zuren; voornamelijk ADR klasse 8)
d
Vak 2: Alkalische anorganische stoffen in oplossing (basen; voornamelijk ADR klasse 8)
e
Vak 3: Organische vloeistoffen (halogeenhoudend; ADR klasse 6,1)
f
Vak 4: Bijzondere afvalstoffen/afvalstoffen met buitengewone risico's (diverse ADR klassen)
g
Opslagruimte 3: gasflessen,
4.1.7
De scheiding in vakken binnen een opslagruimte voor gevaariijke afvalstoffen, moet geschieden door middel
van opslag in aparte lekbakken, het aanbrengen van scheidingswanden met een WBDBO van ten minste 30
minuten of door het aanbrengen van een opslagvrije strook van ten minste 2 meter breed,
4.2
Ontvangst- / Sorteerruimte
4.2.1
Sorteer- of ompakwerkzaamheden waarbij de primaire verpakking wordt geopend dienen plaats te vinden in
een speciaal daarvoor ingerichte ontvangst/sorteerruimte,
4.2.2
Het in ontvangst genomen kca/kga moet nog dezelfde dag worden gesorteerd en opgeslagen conform het
gestelde in paragraaf 4,1 van de voorschriften van deze vergunning,
4.2.3
De ontvangst-/sorteerruimte moet overkapt zijn en voldoende bescherming bieden tegen weersinvloeden,
4.2.4
De paragrafen 3,20 en 3,21 van de PGS 15 met betrekking tot de toegankelijkheid voor onbevoegden en
toegangsdeuren en vluchtwegen zijn tevens van toepassing op de ontvangst-/sorteerruimte,
4.2.5
De wanden, deuren en het dak van de ontvangst-/sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben van
minimaal 30 minuten.
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4.2.6
Deuren moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd en mogen uitsluitend in geopende stand zijn vastgezet, indien
een voorziening is aangebracht die in geval van brand de deur automatisch sluit
4.2.7
Deuren inclusief vluchtdeuren moeten op eenvoudige wijze kunnen worden geopend en naar buiten draaien,
4.2.8
Voorschrift 3,7,1 van de PGS 15 is ook van toepassing op de ontvangst-/ sorteerruimte,

5

BREKEN VAN PUIN

5.1
Algemeen
5.1.1
Het steenachtig bouw- en sloopafval mag alleen ten behoeve van het breekproces worden geaccepteerd,
indien de partij maximaal 1% (m/m) niet steenachtig materiaal bevat. Overig steenachtig bouw- en sloopafval
moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
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 matenaal zijn bijvoorbeeld afkomstig van selectieve
sloopactiviteiten van sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie danwei van erkende
sorteerinrichtingen.

5.1.2
De puinbreekinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat voordat het feitelijke breekproces begint, de te
breken fractie uitsluitend uit steenachtig materiaal (of asfalt) bestaat. Papier, metalen, hout, plastic en ander
licht materiaal moet zijn venwijderd, vóór het breken plaatsvindt

5.1.3
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,
5.1.4
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 bijlage A van het Besluit bodemkwaliteit. Voordat de partij brekerzeefzand met het
granulaat wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn:
a
datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
b
uitvoering van de wijze van bemonstering;
c
de analyseresultaten van het brekerzeefzand,
5.1.5
De kwaliteit van te produceren bouwstoffen dient in het kader van het Besluit bodemkwaliteit met een
milieuhygiënische verklaring te worden aangetoond,

5.1.6
Alle binnen de inrichting te produceren partijen granulaat dienen te voldoen aan de maximale
samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit,

5.1.7
Indien onverhoopt een geproduceerde partij granulaat niet blijkt te voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit dient deze partij gescheiden te worden opgeslagen en te worden afgevoerd naar een daartoe
vergunde verwerkingsinrichting,

5.1.8
De wijze van onderzoek van het granulaat en brekerzeefzand moet voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit (uitvoering werkzaamheden door erkende instantie, monstername, toetsing, etc),

5.1.9
Bij te produceren partijen moeten afleveringsbonnen worden geleverd volgens de regels van het Besluit
bodemkwaliteit,

5.1.10

Activiteiten met fijnkorrelig materiaal mogen niet plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan 12 m/s.
Ten behoeve van het bepalen van de windrichting moet in de inrichting een windrichtingmeter aanwezig zijn.
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6

VERKLEINEN VAN HOUT

6.1

Shredderen van ingangsmateriaal

6.1.1
Geaccepteerde takken en ander houtachtige (structuur)materiaal moet binnen 3 maanden na acceptatie
worden geshredderd,

6.1.2
Geshredderd plantaardig materiaal moet, zo spoedig mogelijk doch uiteriijk binnen 3 x 24 uur nadat het is
geshredderd in het composteringsproces worden gebracht,
6.1.3
In tegenstelling tot het vorig voorschrift mag het geshredderd materiaal tot 3 maanden worden opgeslagen
als wordt voldaan uit de voorschriften uit paragraaf 6,2,

6.1.4
Bij het shredderen mag geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt,

6.1.5
Indien stofverspreiding wordt waargenomen moet het te shredderen materiaal tijdens het shredderen
doormiddel van een vernevelinstallatie vochtig gehouden worden. Na het shredderen moet het neergeslagen
shredderstof direct worden verwijderd. Het verzamelde stof moet zodanig worden opgeslagen dat het zich
niet meer kan verspreiden,
6.2
Opslag shredderhout
6.2.1
Geshredderd snoeihout moet zodanig worden opgeslagen dat venwaaien van stof wordt voorkomen,

6.2.2
De opslag van geshredderd snoeihout moet plaatsvinden in compartimenten/stapels. Deze stapels mogen
een oppervlakte hebben van 1000 m^,
6.2.3
Voor geshredderd snoeihout moet de afstand tussen compartimenten/stapels onderiing en tussen de
compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens ten minste 6 meter bedragen,

6.2.4
Geshredderd snoeihout moet binnen 3 werkdagen worden gezeefd in fracties van 0-40 mm en 40-200 mm,

6.2.5
De gezeefde fractie van 0-40 mm moet binnen 24 uur na het zeven in de compostring worden ingebracht of
moet dit worden afgevoerd naar een erkende verwerker,

6.2.6
De gezeefde fractie van 40-200 mm mag maximaal 3 maanden op de inrichting worden opgeslagen,
6.2.7
Indien de temperatuur hoger is dan 40° C in de opslag(en) van geshredderd snoeihout moeten onmiddellijk
maatregelen (afzeven of afvoeren) worden genomen zodat de temperatuur daalt tot onder deze kritische
waarde,

6.2.8
Van de gezeefde fractie van 40-200 mm dat niet in containers wordt opgeslagen, moet wekelijks de
temperatuur worden gemeten en worden geregistreerd in het logboek dat binnen de inrichting aanwezig
moet zijn,
6.3

Opslag en bewerken van iepenhout

6.3.1
Tevens mag hout, aangetast met iepenziekte worden geaccepteerd,
6.3.2
Alle iepenhout (ook van gezonde iepen) moet gescheiden van ander hout en groenafval worden aangevoerd
en opgeslagen,

6.3.3
Het iepenhout moet binnen 24 uur na aanvoer worden verkleind tot deeltjes van maximaal 2 centimeter
doorsnede,
OF
Het iepenhout moet binnen 24 uur na aanvoer worden verkleind tot stukken van 10 tot 20 centimeter, indien
deze stukken direct binnen de composteringshoop worden gebracht en daar ten minste gedurende een
periode van 7 x 24 uur verblijven bij een temperatuur van ten minste 60° C,
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7

COMPOSTEREN

7.1
Verwerking GFT
7.1.1
Het te composteren afval dient bij acceptatie (binnen 8 uur) te worden geïnspecteerd op de aanwezigheid
van ni et-composteerbare materialen dan wel (ongewenste) afvalstoffen, die het composteringsproces
nadelig kunnen beïnvloeden. De niet composteerbare materialen dan wel (ongewenste) afvalstoffen moeten
worden verwijderd en gescheiden worden bewaard,
7.1.2
Afvalstoffen (niet zijnde te composteren materiaal of gerede compost) moeten worden bewaard in
deugdelijke, vloeistofdichte containers die zodra deze vol zijn moeten worden afgevoerd naar een daarvoor
geschikte dan wel erkende eindverwerker,
7.1.3
Het te composteren GFT moet overdekt worden opgeslagen en binnen 24 uur tot basismateriaal worden
verwerkt en in de composteringshopen worden gebracht

7.1.4
Van geweigerde partijen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het bevoegd gezag,
7.1.5
Het proces moet wekelijks worden bewaakt door controle van de temperatuur en door controle van het
vochtgehalte. De temperatuur in de composteringshoop moet lager dan 80 graden Celsius zijn. Het
vochtgehalte in de composteringshoop moet maximaal 60% zijn. Hierbij is het noodzakelijk dat een
beregeningsmogelijkheid aanwezig is. Wanneer de temperatuur boven 65°C komt of de vochtigheid meer
dan 60% bedraagt moet direct maatregelen worden getroffen,
7.1.6
Alle metingen, maatregelen e,d, zoals die op grond van de procesbeheersingsbeschrijving en deze
vergunning moeten worden uitgevoerd moeten overzichtelijk, voorzien van datum en tijd, in het logboek
worden genoteerd. Het logboek moet een duidelijk inzicht verschaffen in het verioop van en de controle op
het composteringsproces. Wijzigingen in de procesbeheersingsbeschrijving moeten na goedkeuring van de
directeur worden doorgevoerd
7.1.7
De composteringshopen moeten zodanig zijn gestructureerd en gedimensioneerd dat overal aërobe
condities heersen. De hoogte van de composteringshoop mag een goed verioop van het
composteringsproces niet belemmeren én mag niet meer dan 3,00 meter boven het maaiveld bedragen,
7.1.8
Het composteren van GFT moet tijdens de eerste 4 weken overdekt plaatsvinden, In deze eerste 4 weken
moet het compost minimaal 1 keer per week worden omgezet
7.1.9
Voor het bevochtigen van de composteringshoop moet in eerste instantie gebruik worden gemaakt van
water uit de percolaatopslag. Deze opslagvoorziening moet daartoe afdoende worden belucht, zodanig dat
anaërobie wordt voorkomen,
7.1.10
Het afzeven van de composteringshopen is niet toegestaan bij de windsnelheid boven 12 m/s. Ten behoeve
van het bepalen van de windrichting en windsnelheid moet in de inrichting een windrichting- en
windsnelheidsmeter aanwezig zijn,_
7.1.11
Aanwezige molgoten en kolken moeten dusdanig worden onderhouden dat een onbelemmerde afvoer van
afstromend (hemel)water altijd plaats kan vinden,
7.2
Verwerking groenmateriaal
7.2.1
De kwaliteitvan het ingenomen materiaal visueel worden gecontroleerd op onder andere materiaal dat in
staat van ontbinding verkeerd. Het is niet toegestaan om organische afvalstoffen te accepteren die in staat
van ontbinding verkeren. Indien onverhoopt materiaal dat na acceptatie binnen de inrichting in staat van
ontbinding verkeert, worden direct doeltreffende maatregelen getroffen om geurhinder te voorkomen,
7.2.2
Het te composteren materiaal moet, met uitzondering van houtachtig materiaal, binnen ten hoogste driemaal
24 uur tot basismateriaal worden verwerkt en in de composteringshopen worden gebracht Het houtachtige
materiaal moet binnen 1 jaar na ontvangst worden verwerkt.
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7.2.3
Van geweigerde partijen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het bevoegd gezag,
7.2.4
Het proces moet wekelijks worden bewaakt door controle van de temperatuur en door controle van het
vochtgehalte. Tevens moet wekelijks een organoleptische controle (zien, ruiken en voelen) van het te
composteren materiaal worden uitgevoerd. De temperatuur in de composteringshoop moet lager dan 80
graden Celsius zijn. Het vochtgehalte in de composteringshoop moet maximaal 60% zijn. Hierbij is het
noodzakelijk dat een beregeningsmogelijkheid aanwezig is. Wanneer de temperatuur boven 65°C komt of de
vochtigheid meer dan 60% bedraagt moet direct maatregelen worden getroffen,

7.2.5
Alle metingen, maatregelen e,d, zoals die op grond van de procesbeheersingsbeschrijving en deze
vergunning moeten worden uitgevoerd moeten overzichtelijk, voorzien van datum en tijd, in het logboek
worden genoteerd. Het logboek moet een duidelijk inzicht verschaffen in het verioop van en de controle op
het composteringsproces. Wijzigingen in de procesbeheersingsbeschrijving moeten na goedkeuring van de
directeur worden doorgevoerd

7.2.6
De composteringshopen moeten zodanig zijn gestructureerd en gedimensioneerd dat overal aërobe
condities heersen. De hoogte van de composteringshoop mag een goed verioop van het
composteringsproces niet belemmeren én mag niet meer dan 3 meter boven het maaiveld bedragen,
7.2.7
Het compost moet tijdens de eerste 2 weken na opzetten van de hopen om de 3 dagen worden omgezet,
vervolgens om de 3 weken worden omgezet
7.2.8
Het percentage grasachtig materiaal, zoals bermmaaisel/slootafval in een composteringshoop moet worden
gelimiteerd tot 30%, Daarnaast moet het invoermateriaal van een composteringshoop bestaan uit snoeihout,
stobben, plantsoen- en bladafval,

7.2.9
Het percentage agrarisch afval in een composteringshoop moet worden gelimiteerd tot 10%, Het verwerken
van meer dan 10%) agrarisch afval kan slechts worden toegestaan als uit onderzoek is gebleken dat dit geen
nadelige gevolgen voor het milieu heeft de uitkomsten van een dergelijk onderzoek moet ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag worden overiegd,
7.2.10
Het te composteren materiaal moet voordat het wordt versnipperd of op andere wijze wordt verkleind of op
hopen wordt gezet, worden ontdaan van zichtbare grove verontreinigingen zoals plastic, metalen, papier en
van overtollige zandfracties en dergelijke,
7.2.11
Afvalstoffen (niet zijnde te composteren materiaal of gerede compost) moeten worden bewaard in
deugdelijke, vloeistofdichte containers die zodra deze vol zijn moeten worden afgevoerd naar een daarvoor
geschikte dan wel erkende eindverwerker,
7.2.12
Het ingenomen materiaal, met uitzondering van structuurmateriaal moet binnen ten hoogste drie maal 24 uur
worden verwerkt tot basismateriaal en worden opgezet in een composteringshoop. Een langdurige opslag
van ingenomen materiaal mag niet plaatsvinden. Structuurmateriaal (bijvoorbeeld takken en stobben) is
hiervan uitgezonderd vanwege een noodzakelijke buffen/oorraad ter waarborging van een goede
procesvoering. Ook grasachtig materiaal mag langer worden opgeslagen mits dusdanig opgeslagen dat
rotting wordt voorkomen,
7.2.13
Voor het bevochtigen van de composteringshoop moet in eerste instantie gebruik worden gemaakt van
water uit de percolaatopslag. Deze opslagvoorziening moet daartoe afdoende worden belucht, zodanig dat
anaërobie wordt voorkomen.
7.2.14
Het afzeven van de composteringshopen is niet toegestaan bij de windsnelheid van 12 m/s. Ten behoeve
van het bepalen van de windrichting en windsnelheid moet in de inrichting een windrichting- en
windsnelheidsmeter aanwezig zijn,
7.2.15
Aanwezige molgoten en kolken moeten dusdanig worden onderhouden dat een onbelemmerde afvoer van
afstromend (hemel)water altijd plaats kan vinden.
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7.3
Waterbuffers
7.3.1
Al het bedrijfsafvalwater dat bij compostering vrijkomt, moet via een bedrijfsriolering worden opgevangen en
afgevoerd naar de waterbuffer,
7.3.2
De waterbuffer dient voorzien te zijn van apparatuur die zorg draagt voor een zodanige beluchting dat
anaërobie van de buffer wordt voorkomen, ten einde geurhinder van de waterbuffer zelf, dan wel geurhinder
bij besproeiing van de composthopen met water te voorkomen,
7.3.3
Het bedrijfsrioleringssysteem van het open terreingedeelte van de compostering moet te allen tijde
vloeistofdicht zijn en berekend zijn op een neerslag hoogte van minstens 22 mm per uur,
7.3.4
Het materiaal van het rioleringssysteem moet bestand zijn tegen de af te voeren stoffen,
7.3.5
Het bezonken slib in de verzamelputten en de waterbuffer moet zo vaak worden venwijderd en afgevoerd,
dat een goede werking van deze voorzieningen te allen tijde is gewaarborgd,

7.3.6
Het slib, als bedoeld in het vorige voorschrift, dient ter verwerking te worden aangeboden aan een daartoe
bevoegde verwerkingsinrichting,
7.3.7
Afvalwater dat niet kan worden opgevangen, dient op het gemeentelijk riool te worden geloosd,
7.4
Kwaliteit en controle eindproduct
7.4.1
Het is toegestaan compost te mengen met grond. De kwaliteit van de compost en grond moet voorafgaand
aan menging zijn vastgesteld,
7.4.2
Compost en zwarte grond dienen te 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 van 15 februari 2005),
7.4.3
De vastgestelde samenstelling van de afgevoerde compost en zwarte grond 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,
7.4.4
De stabiliteit van compost en zwarte grond, 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 C,

8

STORTPLAATS

8.1
Algemeen
8.1.1
Door vergunninghoudster moet een onderzoek worden verricht naar
doordringdiepte van verontreiniging uit de stortplaats in de bodem ;
de verspreiding van verontreiniging uit de stortplaats in horizontale richting;
beschermingsniveau zoals beoogd in richtlijn onderafdichting.
Bij het onderzoek moet het gewicht van het stortlichaam worden betrokken. Het onderzoek moet in ieder
geval gebaseerd zijn op:
de hydrologische situatie;
de geotechnische situatie.
De inhoud en omvang van de onderzoeken moeten gelijkwaardig zijn aan de "Richtlijn drainagesystemen en
controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen",

8.1.2
Binnen 1 maand nadat de vergunning in werking is getreden, moet het onderzoeksplan met betrekking tot
voorschrift 8,1,1 schriftelijk aan Gedeputeerde staten ter goedkeuring zijn voorgelegd, In het onderzoeksplan
moet nadrukkelijk worden ingegaan op het onderzoek naar de veranderingen in de grondwaterstromen en
het zoutgehalte hiervan.
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8.1.3
Binnen 6 maanden nadat het onderzoeksplan is goedgekeurd, moet het onderzoek uit voorschrift voorschrift
8,1,1 zijn verricht
8.1.4
Binnen 1 maand na afronding van het onderzoek uit voorschrift 8,1,1 moet een rapport betreffende de
resultaten van het onderzoeken en een toetsing aan het beschermingsniveau, schriftelijk bij gedeputeerde
staten zijn ingediend. Gedeputeerde staten kunnen aan het rapport nadere eisen stellen, In het rapport moet
nadrukkelijk worden ingegaan op de veranderingen in de grondwaterstromen en het zoutgehalte hien/an,
8.1.5
Indien uit de resultaten van het onderzoek uit voorschrift 8,1,1 blijkt dat het beschermingsniveau niet
gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn
onderafdichtingen moeten er bij de eindafwerking civieltechnische of geohydrologische maatregelen
getroffen die ten minste voldoen aan de Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen en
de Ontwerpprocedure grondwatermonitoring stortplaatsen. Deze maatregelen moeten in het afdichtingsplan
worden beschreven,
8.2
Bovenafdichting
8.2.1
Aan de bovenkant van de gestorte afvalstoffen dient een dichte eindafwerking te worden aangebracht
zodanig dat infiltratie van water in de gestorte afvalstoffen wordt tegengegaan,
8.2.2
Eind 2017 dient de dichte eindafwerking te zijn aangebracht,
8.2.3
De dichte eindafwerking dient ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden als de
bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking,
8.2.4
Alvorens de dichte eindafwerking wordt aangelegd, dient door een terzake deskundige de toestand van het
gedeelte van de stortplaats waarbij de dichte eindafwerking wordt aangebracht, beoordeeld te worden. Deze
beoordeling omvat ten minste:
het verioop van zetting en klink in de tijd en een op basis van dit verioop gemaakte schatting van de
restzettingen, de restklink en de zakkingverschillen;
het verioop van de processen die in de stort plaatsvinden aan de hand van de kwaliteit van het
percolaat en de vorming van gas;
de staat van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen;
het, op basis van de in dit voorschrift genoemde beoordelingen, bepalen of aanpassing van de
aanwezige bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk is;
het aangeven van de ontwerpvoonwaarden voor de dichte eindafwerking.
De resultaten van deze beoordeling dienen te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten, Gedeputeerde
Staten kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de beoordeling van de toestand van het gedeelte van
de stortplaats waar een dichte eindafwerking wordt aangebracht, voor zover van belang voor het
aanbrengen van de dichte eindafwerking,
8.2.5
De dichte eindafwerking dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in een door de vergunninghouder op
te stellen afdichtingplan. Drie maanden voor het aanbrengen van de dichte eindafwerking moet de houder
van de vergunning een afdichtingplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorieggen. Het
afdichtingplan bestaat ten minste uiteen rapport van afdichting en een uitvoeringsgereed plan (bestek), In
het rapport van afdichting geeft de vergunninghouder aan hoe met de dichte eindafwerking een
beschermingsniveau wordt gerealiseerd dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem
die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking. Ook geeft het rapport van afdichting het
tijdstip aan waarop de bovenafdichting wordt aangebracht. Het bestek geeft de wijze van uitvoering van het
rapport van afdichting aan,
8.2.6
Gelijktijdig met het indienen van het afdichtingplan dient de houder van de vergunning een landschapsplan
en een voor de gehele inrichting geldend beplantingsplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor te
leggen,
8.2.7
Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de inhoud van het afdichtingplan en het
beplantingsplan.
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8.2.8
Indien bij de beoordeling van de toestand van het gedeelte van de stortplaats waarbij de dichte
eindafwerking wordt aangebracht als bedoeld in voorschrift 8,2,4, blijkt dat aanpassing van het
gasontrekkingssysteem nodig is in verband met een optimale afvoer en benutting van gas, dienen deze
aanpassingen voor het aanbrengen van de dichte eindafwerking te worden uitgevoerd. Bij doorvoering van
het gasontrekkingssysteem door de dichte eindafwerking dient de gas- en waterdichtheid van de dichte
eindafwerking gewaarborgd te blijven,

8.2.9
De dichte eindafwerking dient, daar waar mogelijk, zodanig aan te sluiten op de onderafdichting dat de
water- en luchtdichtheid van deze aansluiting gewaarborgd is en blijft

8.2.10
Na het aanbrengen van drainagebuizen van de bovenafdichting moet direct worden gemeten of deze open
zijn,
8.2.11
Indien bij de dichte eindafwerking gebruik wordt gemaakt van milieuverontreinigende stoffen, moet er voor
worden gezorgd dat door de afdichtingconstructie geen verontreiniging van bodem en oppervlaktewater kan
optreden,
8.2.12
Ten behoeve van de opname van neerslag door vegetatie en het tegengaan van erosie dienen de
terreingedeelten die voorzien zijn van de afdichting, direct te worden ingezaaid met gras of andere daartoe
geschikte vegetatie, overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 8 van de Richtlijn dichte eindafwerking,
8.3
Percolaatsysteem
8.3.1
Er dient in de stortplaats een percolaatonttrekkingssysteem aanwezig te zijn waarmee het percolaat, dat uit
het afval vrijkomt, op een zodanige wijze wordt opgevangen, verzameld en afgevoerd dat geen gevaar
bestaat voor verontreiniging van de bodem.
Indien de vergunninghouder binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aantoont dat uit
stortvak A en/of B geen percolaat meer vrijkomt of dat er geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de
bodem kan vergunninghouder een verzoek aan het bevoegd gezag doen dat kan worden afgezien van een
percolaatonttrekkingssysteem in het betreffende stortvak.
Indien uit het onderzoek blijkt dat er gevaar bestaat voor verontreiniging van de bodem door het percolaat
dient de vergunninghouder binnen 12 maanden nadat de vergunning in werking is getreden maatregelen te
treffen die ervoor zorgen dat bodemverontreiniging wordt voorkomen,
8.3.2
Ten behoeve van de inspectie van het percolaatafvoersysteem dienen in de verzamelleidingen schachten
en/of inspectieputten te worden aangebracht die afzonderiijk kunnen worden bemonsterd. Doorvoeringen
door afdichtingen dienen vloeistofdicht te worden uitgevoerd. Per stortvak/compartiment dient ten minste één
put te worden aangelegd,
8.4
Stortgas en stortgasverwerking
8.4.1
Er dient in de stortplaats een gasontrekkingssysteem aanwezig te zijn waarmee het gas dat uit de stortplaats
vrijkomt wordt opgevangen en afgevoerd. Indien de vergunninghouder binnen 12 maanden nadat de
vergunning in werking is getreden aantoont dat uit stortvak A en/of B geen stortgas meer vrijkomt of dat het
stortgas geen negatieve invloed zal hebben op de eindafdichting kan vergunninghouder een verzoek aan het
bevoegd gezag doen dat kan worden afgezien van een gasonttrekkingssysteem voor het betreffende
stortvak,
8.4.2
Het gasontrekkingssysteem moet bestand zijn tegen venwachte zetting en klink, corrosie en
chemische
componenten in de gestorte afvalstoffen, het percolaat en het condensaat in het gasontrekkingssysteem,
8.4.3
Om te voorkomen dat condensaat zich ophoopt in het gasdrainagesysteem dient het condensaat in het
gasontrekkingssysteem te worden afgevoerd via het percolaatafvoersysteem,
8.4.4
De gasbronnen moeten minimaal één keer per maand worden bijgeregeld of zoveel minder frequent als
nodig blijkt te zijn, Eén keer per jaar moet het debiet, de atmosferische druk en de samenstelling van het
gas worden bepaald waarbij de metingen representatief dienen te zijn voor elk gedeelte van de stortplaats
en betrekking hebben op gassen die vrijkomen bij de biologische afbraak van organisch materiaal, met name
CH4, C02 en 02,
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8.4.5
In het transportstelsel moeten voldoende afsluitmogelijkheden worden opgenomen, opdat bij
bedrijfsstoring in een gedeelte van het onttrekkingsysteem dat deel kan worden afgekoppeld,
8.4.6
Op diverse plaatsen in het gasbehandelingsysteem moeten drukmetingen kunnen worden verricht
8.4.7
Zodra het stortlichaam is afgedekt met een vloeistofdichte afdichting dient ook de brondruk te worden
gemeten,
8.4.8
Het stortgas dient binnen of buiten de inrichting te worden benut of worden afgefakkeld,
8.4.9
De bedrijfsvoering, het onderhoud en de inspectie van een installatie, waarin gas wordt gemeten en/of
waarin de gasdruk wordt geregeld, moet voldoen aan NEN 2078 "Eisen voor Industriële gasinstallaties" (jaar
van uitgave 2001),
8.4.10
Om te voorkomen dat condensaat zich ophoopt in het gasdrainagesysteem dient het condensaat in het
gasonttrekkingssysteem te worden afgevoerd via het percolatiewaterafvoersysteem,
8.4.11
De uittredetemperatuur van de fakkel moet tenminste 900°C bedragen,

8.4.12
De verblijftijd van de verbrandingsgassen in de fakkel dient minimaal 0,3 seconden te bedragen
8.4.13
De fakkel moet van het gesloten type zijn,
8.4.14
Jaariijks moet het zwavelgehalte worden gemeten door een hiervoor geaccrediteerde instantie en de
monstername hiervoor moet tevens worden uitgevoerd dooreen hiervoor geaccrediteerde instantie. De
concentratie moet worden gerapporteerd in ppm (volumeprocenten) bij bedrijfscondities en berekend op
droog gas,
8.4.15
Het zwavelgehalte (H2S + organische zwavelverbindingen) van in een fakkel te verbranden biogene gassen
mag niet meer dan 0,0050% (50 ppm) bedragen. Indien deze waarde niet haalbaar is, moet het zwavel
worden verwijderd, hierbij kan worden volstaan met een zwavelvenwijderingsrendement van tenminste 98%,
8.4.16
Binnen 2 maanden na dit besluit moet in een plan van aanpak worden aangegeven op welke wijze aan de
voorschriften uit deze paragraaf wordt voldaan,
8.5
Controlesysteem
8.5.1
Er moet een deugdelijk controlesysteem van de bodem aanwezig te zijn. Het controlesysteem dient ten
minste een beschermingsniveau te bieden dat gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is
beoogd met het gesteld in de Richtlijn drainage- en controlesysteem. Het beschermingsniveau moet
aangetoond worden middels onderzoek en rapportage,
8.6
Periodieke metingen & controles en het urgentieplan
Grondwater
8.6.1
Ten minste tweemaal per maand, en wel op of rondom de 14e en 28e van de maand, wordt in de
grondwaterbemonsteringbuizen van het controlesysteem als bedoeld in voorschrift 8,5,1 de grondwaterstand
van de bodem ter plaatse waar is gestort, gemeten overeenkomstig NEN 5120: 1991 NL en NEN 5120/A1:
1997 NL,
8.6.2
De gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand worden vastgesteld door een terzake
kundige. Teneinde vast te stellen of de gegevens die uit de metingen zijn verkregen representatief zijn voor
de bodem ter plaatse waar is of wordt gestort worden de resultaten van de metingen, bedoeld in het eerste
lid, vergeleken met alle beschikbare gegevens van de grondwaterstanden verkregen uit peilbuizen in
hetzelfde geohydrologische systeem, die zijn opgenomen in het Archief van grondwaterstanden van TNO,
voor zover laatstbedoelde gegevens betrekking hebben op dezelfde periode en op de daaraan voorafgaande
aaneengesloten periode van minimaal vijfjaren. Bij de vaststelling van de gemiddeld hoogste en gemiddeld
laagste grondwaterstand wordt tevens gebruik gemaakt van profielbeschrijvingen van de bodem ter plaatse
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van de aanleg van de stortplaats. Ten minste éénmaal per jaar dient de vergunninghouder de voorzieningen,
die ingevolge het belang van de bescherming van de bodem zijn getroffen, te inspecteren,
8.6.3
Ter plaatse waar is of wordt gestort, wordt door een terzake kundige een onderzoek uitgevoerd naar de
geohydrologische situatie en de invloed van de stortplaats daarop. Met de gegevens uit dit onderzoek wordt
rekening gehouden bij de bepaling van de te venwachten gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste
grondwaterstand onder invloed van de stortplaats,
8.6.4
Ter plaatse waar is of wordt gestort, wordt door een terzake kundige een onderzoek uitgevoerd naar de
zettingsgevoeligheid van de bodem. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de bepaling van
de ligging van de stortzool ten opzichte van de te venwachten gemiddeld hoogste grondwaterstand,
8.6.5
Indien de venwachting bestaat dat de werkelijke gemiddeld hoogste of gemiddeld laagste grondwaterstand
onder invloed van een kunstmatige grondwaterstandverandering significant zal afwijken van de ingevolge
het eerste en tweede lid vastgestelde grondwaterstand, kan een andere gemiddeld hoogste en gemiddeld
laagste grondwaterstand worden vastgesteld,
8.6.6
De resultaten van het in 8,6,3 bedoelde onderzoek en de in 8,6,1 bedoelde metingen worden, voor de eerste
maal binnen één jaar na die inwerkingtreding naar het bevoegd gezag gezonden en ven/olgens telkens na
verioop van één jaar,
8.6.7
De stroomsnelheid van het grondwater wordt door een ter zake kundige vastgesteld,
8.6.8
Ten minste een maal per jaar voor een stroomsnelheid tussen O en 5 m/jaar, twee maal per jaar bij 5 tot 30
m/jaar en drie maal bij meer dan 30 m/jaar dient vergunninghoudster onderzoek te doen met betrekking tot
de hoedanigheden van de bodem onder de stortplaats. Het onderzoek bestaat uit een bemonstering van het
percolaat, van het water in de verschillende bemonsteringsbuizen en verzamelleidingen of inspectieputten
van het drainagesysteem onder de onderafdichting en van het grondwater in de
grondwaterbemonsteringbuizen. De verkregen monsters worden geanalyseerd op:
zuurgraad (pH);
elektrische geleidbaarheid;
chemische zuurstofverbruik (CZV);
minerale olie;
vluchtige organische gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX), met inachtneming van het
gestelde in voorschrift 0;
chloride;
Kjehidahl-N of ammoniak (NH3),
8.6.9
Eenmaal per jaar dient een gaschromatografisch massaspectrometrisch onderzoek op organische
verbindingen te worden uitgevoerd. Op dat moment hoeft geen analyse op VOX plaats te vinden,
8.6.10
Als er een bovenafdichting aanwezig is dient de controle van de drainagesystemen van de bovenafdichting
elke zes maanden plaats te vinden, overeenkomstig de methode aangegeven in de Richtlijn drainage-, en
controlesystemen,
8.6.11
Teneinde de goede werking van het drainagesysteem en het controledrainagesysteem te waarborgen,
worden de buizen regelmatig en ten minste één keer per jaar doorgespoten, waarbij de doorspuitfrequentie
proefondervindelijk door de vergunninghouder wordt bepaald,
8.6.12
In opdracht van de vergunninghouder dient een maal per 2 jaar door een in overeenstemming met het
bevoegd gezag aangewezen ter zake kundige:
de voorzieningen die in het belang van de bescherming van de bodem op de stortplaats zijn
getroffen, te worden gekeurd, alsmede;
onderzoek te worden gedaan met betrekking tot de hoedanigheden van de bodem onder de
stortplaats.
Toelichting:
Dit voorschrift heeft alleen betrekking op voorzieningen die verband houden met het stortlichaam. Dit voorschrift heeft
geen direct verband met de bodembeschermende voorzieningen met betrekking tot de andere activiteiten binnen de
inrichting.
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8.6.13
De inspectie van de bodembeschermende voorzieningen bestaat uit een vaststelling van de technische staat
van alle, in deze regeling voorgeschreven, bodembeschermde voorzieningen overeenkomstig:
hoofdstuk 15 van de Richting dichte eindafwerking voor de bovenafdichting;
de Richtlijn drainage-, en controlesystemen, m,u,v, de paragrafen 3,11 en 4,3,2, voor het opvang-, en
afvoersysteem van percolaat, voor de controle van drainagevoorzieningen en voor de
bemonsteringsdrainagebuizen;
de ontwerpprocedure grondwatermonitoring voor de bemonsteringpeilbuizen met uitzondering van
bijlage V,
8.6.14
Het onderzoek naar de hoedanigheden van de bodem bestaat uit een bemonstering van het percolaat, van
het water in de verschillende bemonsteringsbuizen en verzamelleidingen van het drainagesysteem onder de
onderafdichting, en van het grondwater in de grondwaterbemonsteringbuizen. De verkregen monsters
moeten worden geanalyseerd op:
cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen;
chloride, sulfaat, zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid;
EOX;
minerale olie;
PAK's;
BTEX,
8.6.15
Analyse van de verkregen monsters op aromaten wordt uitgevoerd indien het in voorschrift 8,6,9 bedoelde
onderzoek de aanwezigheid daarvan signaleert,
8.6.16
De resultaten van de keuring en het onderzoek welke onder voorschriften 8,4,4, 8,6,1 t/m 8,6,11 (jaariijks) en
8,6,12 (tweejaarlijks) worden uitgevoerd dienen zodanig op schrift te worden gesteld dat:
een duidelijk inzicht wordt gegeven in de beheersbaarheid van de situatie;
de technische staat van de voorzieningen wordt aangegeven waarbij tevens een schatting van de
resterende levensduur van de voorzieningen is opgenomen,
8.6.17
De resultaten van de keuring en het onderzoek dienen zo spoedig mogelijk nadat de keuring heeft
plaatsgevonden, in afschrift te worden toegezonden aan het bevoegd gezag,
8.6.18
De verzamelde gegevens dienen jaariijks vóór 1 april te worden gezonden aan het bevoegd gezag. De
resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het water uit de drainagebuizen en het water uit de
stroomafwaarts van de stortplaats gelegen bemonsteringsbuizen, worden vergeleken met de resultaten van
het onderzoek naar de kwaliteitvan het water uit de stroomopwaarts gelegen bemonsteringsbuizen. De
onderzoeksresultaten worden bovendien vergeleken met alle voorafgaande onderzoeksresultaten.
De op schrift gestelde resultaten van de keuring en het onderzoek dienen worden bewaard,
8.6.19
Nadat het stortlichaam overeenkomstig 8,2,1 is afgedekt dient de hoeveelheid vrijkomend percolaat
maandelijks te worden bepaald. Indien vergunninghouder kan aantonen dat een lagere bepalingsfrequentie
van de gegevens even effectief zijn, kan vergunninghouder een verzoek aan het bevoegd gezag doen voor
verlaging van de bepalingsfrequentie
8.6.20
De monsters van het percolaat, welke conform voorschrift 8,6,19 bepaald dienen te worden, dienen op
representatieve plaatsen genomen te worden en zijn representatief voor de gemiddelde samenstelling van
het percolaat Het bemonsteren en meten van de hoeveelheid en samenstelling van het percolaat vindt
plaats in de percolaatverzamelputten waarin de percolaatverzamelbuizen uitmonden,
8.6.21
Het bevoegd gezag kan in afwijking van de in voorschriften gevraagde analyses bepalen dat analyse van
één of meer genoemde elementen of verbindingen achterwege kan blijven, indien op grond van de
samenstelling van de te storten stoffen buiten twijfel staat dat deze stoffen niet voorkomen in het percolaat
van de stortplaat
8.6.22
Indien analyse van één of meer niet in voorschriften genoemde elementen gewenst is, kan het bevoegd
gezag nadere regels stellen m,b,t, de analyses.
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8.6.23
De werkwijze bij monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse van de monsters van het grondwater,
het percolaat en het oppervlaktewater dient in overeenstemming met de normen, opgenomen in de bijlage
van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming,
8.6.24
De analyses dienen uitgevoerd te worden door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingssysteem
hanteert, gebaseerd op de Europese Norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 (URSB13,2),
8.6.25
Vergunninghouder dient jaariijks een controlemeting overeenkomstig de methode aangegeven in hoofdstuk
1,3 van de Richtlijn dichte eindafwerking uitte voeren naarde zakking van de bovenafdichting,

8.6.26
Vergunninghouder dient controle uit te voeren op de dichtheid van de bovenafdichting door middel van een
onderzoek naar het uittreden van stortgas door de bovenafdichting. Dit onderzoek vindt elke zes maanden
plaats, overeenkomstig de methode aangegeven in hoofdstuk 13 van de Richtlijn dichte eindafwerking.
Controle op de dichtheid van de bovenafdichting door het inspecteren van de taluds op uittredend
percolaatwater vindt elke zes maanden plaats. Deze controle om te onderzoeken of er sprake is van lekkage
van percolaatwater ter plaatse van de teenconstructie, zijnde de verbindingsconstructie tussen de onder- en
de bovenafdichting en het nabij gelegen deel van het talud, wordt de elektrische geleidbaarheid van het
water uit het drainagesysteem boven de bovenafdichting gemeten. Dit geschiedt overeenkomstig de
methode, aangegeven in hoofdstuk 13 van de Richtlijn dichte eindafwerking,
8.6.27
Onmiddellijk nadat een bovenafdichting als bedoeld in voorschrift 8,2,1 is aangebracht, dient, in opdracht
van de vergunninghouder, dooreen in overeenstemming met het bevoegd gezag aangewezen terzake
kundige een keuring te worden verricht van de voorzieningen die ingevolge de in het belang van de
bescherming van de bodem aan de vergunning verbonden voorschriften op de stortplaats zijn getroffen,
alsmede een onderzoek te worden gedaan met betrekking tot de hoedanigheden van de bodem onder de
stortplaats,
8.6.28
De zetting van de bodem moet tweejaariijks worden vastgesteld door metingen.
Staaf van onderhoud bodembeschermende voorzieningen
8.6.29
De voorzieningen die ingevolge de in het belang van de bodembescherming aan de vergunning verbonden
voorschriften op de stortplaats zijn getroffen, dienen in goede staat van onderhoud worden gehouden en zo
nodig worden hersteld.
Indien herstel niet mogelijk is, dienen vervangende maatregelen worden getroffen, die voldoende tegengaan
dat het grondwater met de gestorte afvalstoffen in contact komt.
Geldigheid voorschriften
8.6.30
De voorschriften 8,1,5, 8,3,1 en 8,6,1 t/m 8,6,28die aan de vergunning zijn verbonden, blijven van kracht
totdat de stortplaats ingevolge artikel 8,47, derde lid, van de Wet milieubeheer voor gesloten is verklaard.
Noodzakelijk bodemonderzoek
8.6.31
Indien het bevoegd gezag in het belang van de bescherming van de bodem een onderzoek op de stortplaats
dan wel in de onmiddellijke omgeving daarvan noodzakelijk acht dient vergunninghouder genoemd
onderzoek op eerste aanvraag uit te voeren,
Grondopslag
8.6.32
De, ten behoeve van de eindafdichting ca,, aangevoerde grond dient te voldoen aan de eisen conform het
nazorg plan,

8.6.33
Vergunninghouder moet een urgentieplan op hoofdlijn opstellen. Het plan bevat in ieder geval:
a
de te treffen maatregelen om verdere verspreiding van de verontreinigende stoffen te voorkomen;
b
de te treffen maatregelen om de veroorzaakte bodemverontreiniging ongedaan te maken;
c
voorzover geohydrologische maatregelen dienen te worden getroffen zijn deze maatregelen in
overeenstemming met de Richtlijn geohydrologische isolatie;
d
de termijnen die in acht genomen dienen te worden bij het uitvoeren van de maatregelen
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8.7
Financiële zekerheid
8.7.1
Voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot een bovenafdichting dient conform paragraaf 1,5
en 1,12 van de onderiiggende aanvraag, door vergunninghoudster, financiële zekerheid te worden gesteld,

9

OVERIGE (MILIEU) ASPECTEN

9.1
Transportmiddelen
9.1.1
De verbrandingsmotor van een transportmiddel bijv, shovel of heftruck moet zodanig zijn afgesteld dat de
uitlaatgassen nagenoeg roet- en roekloos zijn,

9.1.2
De verbrandingsmotor van een transportmiddel bijv, shovel of heftruck 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,
9.2
Afvalwater
9.2.1
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 verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool,

9.2.2
De totale hoeveelheid afvalwater moet, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een
controlevoorziening worden geleid, zodat altijd bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De
controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn,

9.2.3
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping),
9.3

Energie

9.3.1
De afzuiging van de GFT hal mag niet in werking zijn,

9.3.2
Maandelijks moet de registratie van het stroomverbruik worden genoteerd. De vergunninghouder moet deze
gegevens vijfjaar in het bedrijf ter inzage houden voor het bevoegd gezag,
9.4

Werkvoorraad

9.4.1
In de werkruimten mag niet meer dan 25 liter gevaariijke grond- en hulpstoffen aanwezig zijn (werkvoorraad),
9.5

Opslag van propaan en butaan

9.5.1

Een reservoir voor de opslag van propaan en/of butaan moet voldoen aan de voorschriften uit de paragrafen
2,5, 3,5, 4,8, 5,5 en 6,8 van PGS 19 (juni 2008),

9.5.2

Een reservoir voor de opslag van propaan dat op een bouwplaats is opgesteld en in gebruik is voor
bouwactiviteiten moet voldoen aan de voorschriften uit paragraaf 7,5 van PGS 19 (juni 2008),

9.6
Bedrijfsbeëindiging
9.6.1
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige
stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overieg
met het bevoegd gezag worden verwijderd.
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9.6.2
Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de)
activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen
van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben, moeten in overieg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in
een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden,

10

BODEM

10.1
Doelvoorschriften
10.1.1
Met uitzondering van de acceptatie en venwerking van GFT, moet het bodemrisico van de in paragraaf 7,3
van de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten door het treffen van doelmatige maatregelen en
voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB,
10.2
Vloeistofdichte vloeren
10.2.1
Binnen 3 maand, na van kracht worden van deze vergunning, moet een binnen de inrichting als
bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding, 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
10.2.2
Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn
goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 10,2,1,,
10.2.3
In afwijking van voorschrift 10,2,1 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 inrichting dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit
10.2.4
Vergunninghouder draagt zorg voor een jaariijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig
bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44,

10.2.5
Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of
verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB,
10.2.6
Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig
voorschrift 10,2,1 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, niet of niet overeenkomstig
de voorschriften uit deze paragraaf is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek
niet is gerepareerd,
10.3
Voorzieningen
10.3.1
Uiteriijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moeten ter plaatse van de navolgende
activiteiten vloeistofdichte voorzieningen zijn:
opslag percolaatwater groencompostering;
opslag groenafval;
compostering groenafval,
10.3.2
Uiteriijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moeten ter plaatse van de navolgende
activiteiten vloeistofkerende voorzieningen zijn gerealiseerd:
overslag huishoudelijk afval overslagstation;
overslag milieustraat;
opslag GFT;
compostering GFT,

pagina 54 van 65

10.3.3
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 CUFi/PBV 44 houdt dit in voor leidingen onder vrijverval dat een gering lekverlies is toegestaan
van 3% van het wandopperviak (uitgedrukt in m^) gedurende de meettijd (uitgedrukt in het aantal liters) zie ook paragraaf
6.2.1 van de CUf^PBV 44.

10.3.4
Binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet door vergunninghouder een plan met
beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag worden
toegezonden, In dit plan moet ten minste het volgende zijn uitgewerkt
a
welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b
de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
d
waaruit het onderhoud bestaat;
e
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
h
de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten,
10.4
Bodembelastingonderzoek
10.4.1
Ter vaststelling van de kwaliteitvan de bodem als referentiesituatie moet uiteriijk 3 maanden nadat de
vergunning in werking is getreden een bodembelastingonderzoek naarde nulsituatie zijn uitgevoerd. De
resultaten moeten uiteriijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag
zijn overgelegd.
Het onderzoek moet betrekking hebben op de bodembedreigende activiteiten naast het stortlichaam (opslag
percolaatwater groencompostering, opslag groenafval, compostering groenafval en bedrijfsriool).
Het onderzoek inclusief monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig
NEN 5740 en NEN 5725,
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n)
en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt
10.4.2
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit naast het stortlichaam moet ter vaststelling van de
kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek
moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725, Ter zake van de uitvoering van het
bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen
worde gesteld door het bevoegd gezag, inhoudenden 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 het bevoegd gezag zijn overgelegd.
10.5
Herstelplicht (bodemsanering)
10.5.1
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het
bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het
bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, veriangen dat de eerder vastgestelde
nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
10.5.2
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaats
vinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

11

LUCHT

11.1
Buikopslag en oppervlaktebronnen
11.1.1
Handelingen met stoffen die leiden tot een visueel waarneembare stofverspreiding overeen afstand van
meer dan 2 meter van de bron mogen niet worden uitgevoerd.
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11.1.2
Bij losse buitenopslag mogen de grondstoffen niet door verschuiving, verwaaiing of anderszins buiten het
terrein van de inrichting terecht komen.
11.1.3
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 maximaal 20 km per uur worden gereden;
d
als er aanleiding is moeten de wegen op het terrein vochtig worden gehouden.

11.1.4
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 venwijderd;
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.

11.1.5
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,

11.1.6
Stuifgevoelige stoffen die componenten bevatten met een minimalisatieverplichting of die stoffen bevatten uit
de klassen SA,1, SA,2 of 0,1 uit de NeR moeten, tijdens transport en bij opslag, behandeld worden als
stuifklasse SI goederen,
11.1.7
In aanvulling op voorschrift 11,1,4 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 transporteur 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^

11.1.8
In de inrichting moet op 2 meter boven het hoogste punt van het kantoorgebouw een doelmatige
windsnelheidsmeter en windrichtingsmeter aanwezig zijn,
11.1.9
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),
11.1.10
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),
11.1.11
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),
11.1.12
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.
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12

GEUR

12.1
Aanvullende voorschriften
12.1.1
Van de afzonderlijke geuremitterende activiteiten mogen de onderstaande capaciteit, tijdsduur en
bronsterkte van de geuremissie uit de onderstaande tabellen (tabel 1 tot en met 3) niet overschrijden.
Tabel 1: bronsterktes GFT-compostering
Processtap
capaciteit
ken(ge)tal
tijdsduur
bronsterkte
*10® ge/uur
ontvangst storten
30*10'ge/ton
5000 ton winter
231
65 uur/j (30 min/werkdag)
10000 ton zomer
130 uur/j (60 min/werkdag)
231
300 m^
opslag
10*10^ ge/[m^*h]
2088 uur/j
300
voorbewerken
5000 ton winter
30*10'ge/ton
65 uur/j
231
10000 ton zomer
130 uur/j
231
Compostering
15000 ton/jaar
- hal open in rust
14*10^ ge/uur
1464 uur/j (28 uur/week)
14,8
240*10^ ge/uur
632 uur/j (12 uur/week)
240
- hal open omzetten
6664 uur/j (128 uur/week)
7,4
7*10^ ge/uur
- hal gesloten
77
nabewerking 1
4000 ton winter
104 uur/j (1 dag/ 2 weken)
20*10'ge/ton
312 uur/j (12 uur/week)
8000 ton zomer
51
860000 ge/(ton*uur)
71,4
opslag zeeffractie
300 m^ 83 ton
8760 uur/jaar
narijping
nabewerking 2

2,4*10'ge/m'
20*10'ge/ton

opslag compost

nihil

750 m'
2000 ton winter
4000 ton zomer

8760 uur/jaar
87 uur/j (5 dag/12 weken)
520 uur/j (2,5 dag/week)

niet relevant

niet relevant

Tabel 2: bronsterktes groen-compostering
Processtap
ken(ge)tal
opslag

860000 ge/(ton*uur)

shredderen

5,7*10" ge/ton

opzetten
compostering in rust
omzetten / nabewerken
opslag compost
*Dit.

870000 ge/ton
117,8*10" ge/uur**
63,9*10'ge/uur
nihil

capaciteit

tijdsduur

bronsterkte
*10^ ge/uur

54,2 ton/werkdag*
37.6 ton/werkdag*
52,2 ton/werkdag*
86.8 ton/werkdag*
125 ton /uur

520
520
520
520

46,6
32,4
44,9
74,6

135 ton/uur
15000 ton/jaar
135 ton/uur
niet relevant

meting

stortbunker

16*10'ge/uur*

uur/kwartaal
uur/kwartaal
uur/kwartaal
uur/kwartaal

60 uur/jaar

712,5

111 uur/jaar

117

7872 uur/jaar
888 uur/jaar

117,8
63,9

niet relevant
: dit materiaal verwerkt

Tabel 3: bronsterkten overige bronnen
capaciteit
emissiepunt
ken(ge)tal
stortgas

180
46
15

tijdsduur

20.000 ton/jaar (76,9 ton/dag)

8760 uur/jaar

bronsterkte
*10^ ge/uur
7,5

260 uur/jaar (50 min/dag)

16

12.1.2
Bij ernstige hinder in de omgeving ten gevolge van een storing of een incident dient de procesvoering
onmiddellijk te worden beëindigd en dient het bevoegd gezag hiervan onvenwijld in kennis te worden gesteld.
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12.1.3
Op aanwijzing van het bevoegd gezag moet indien structurele klachten met betrekking tot geur worden
ontvangen een geuronderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek moet bevatten:
a
een analyse van de procesvoering;
b
een plan van aanpak aan het bevoegd gezag ter goedkeuring worden overiegd, waarin wordt
aangegeven hoe de geurbron wordt opgespoord en hoe de geuroveriast voorkomen of weggenomen
kan worden.
12.1.4
Indien na uitvoering van het plan van aanpak uit voorschrift 12.1,3 nog klachten worden ontvangen moet
door middel van geurmetingen en berekeningen worden aangetoond dat de geuremmissies, die in
voorschrift 12,1,1 zijn opgenomen, niet worden overschreden,
12.1.5
Voor het uitvoeren van de geurmetingen en berekeningen moet een onderzoeksopzet worden opgesteld.
Het onderzoeksopzet, waaronder in het onderzoek te betrekken geuremissiepunten en geurbronnen
alsmede de methode van monstername, moet zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek,
ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd, In dit onderzoeksopzet moet worden
aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de "checklist geur periodieke meting" uit het "Praktijkblad L4013P" van Infomil invulling wordt gegeven. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de
afwijkingen van het "Praktijkblad L40-13P",

13

GELUID EN TRILLINGEN

13.1
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
13.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,Lt), veroorzaakt door de activiteiten binnen de
inrichting zoals die zijn aangegeven op tekening 01090547 (bestaande situatie), mag de hierna genoemde
waarden op de daartoe behorende vergunningpunten niet overschrijden:
LAr,LT in dB(A)
Dagperiode
05

Westerhornseweg 20
Jacob Tilbusscherweg 14

40
40

Avondperiode
30
30

06
07

Jacob Tilbushenweg 18
Jacon Tilbusherweg 20

40 (43*)
40 (44*)

35
35

01/02

Nachtperiode
25
25
30
30

25
10
Kloostenweg 6
40
30
(*) Ten hoogste 20 dagen per jaar waarin het vershipperen van groenafval of GFT afval plaatsvinden.
De vergunningpunten zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2.
13.1.2
Als de veranderingen zoals deze op tekening nummer 01090548 (toekomstige situatie) zijn doorgevoerd
mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,Lt), veroorzaakt door de activiteiten binnen
de inrichting, de hierna genoemde waarden op de daartoe behorende vergunningpunten niet overschrijden.
LAr.LT in dB(A)
Dagperiode

Avondperiode

01/02
05

Westerhornseweg 20
Jacob Tilbusscherweg 14

40
40

30
30

Nachtperiode
25
25

06
07

Jacob Tilbusherweg 18
Jacon Tilbushenweg 20

40

35

30

40

35

30

10

Kloostenweg 6

40

30

25

De vergunningpunten zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2.

13.1.3
De toekomstige situatie (zoals deze op tekening nummer 01090548) moet op zijn laatst gelijk met de
eindafwerking van het stortlichaam plaatsvinden,
13.2
Maximale geluidsniveaus
13.2.1
Het maximaal optredende geluidsniveaus (LAmax), veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de
inrichting,mag, gemeten in meterstand "fast:, gecorrigeerd met de meteocorretieterm Cm, de hierna
genoemde waarden niet overschrijden.
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LA max in dB(A)
Dagperiode

Avondperiode
45

01/02

Westerhornseweg 20

50

05

Jacob Tilbusschenweg 14

45

06
07

Jacob Tilbushenweg 18

50
50
50

45

50

45

10

Jacon Tilbushenweg 20
Kloosterweg 6

45

Nachtperiode
40
40
40
40
40

De vergunningpunten zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2.
13.3
Incidentele situatie minder dan 12 dagen per jaar
13.3.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,Lt), veroorzaakt door de chippen van hout binnen
de inrichting, mag de hierna genoemde waarden op de daartoe behorende vergunningpunten niet
overschrijden:
LAr.LT in dB(A)
01/02
05
06

Westerhornseweg 20
Jacob Tilbusschenweg 14

Dagperiode
40

Avondperiode
30

Nachtperiode
25

40

30

25

Jacob Tilbushenweg 18

45

35

30

07

Jacon Tilbusherweg 20

10

Kloostenweg 6

45
40

35
30

30
25

De vergunningpunten zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2.
13.3.2
De in dit hoofdstuk genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999, Gedurende de dagperiode bedraagt de
beoordelingshoogte bij woningen bedraagt 1,5 meter ten opzichte van het plaatselijk maaiveld. Gedurende
de avond en nachtperiode bedraagt de beoordelingshoogte 5 meter ten opzichte van het plaatselijk
maaiveld. De beoordelingshoogte op vergunningpunten A tot en met E bedraagt 5 meter ten opzichte van
het plaatselijk maaiveldhoogte. De vergunningpunten zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2,
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BIJLAGE 1 BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verieend 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 afvalvenwijdering,
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalvenwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities,
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij SDU Sen/ice, 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
BRL-richtlijnen bij KIWA Certificatie en Keuringen, Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK
InfoMil is het informatiecentrum in Nederiand over milieu wet- en regelgeving (www,infomil,nl)
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route,

AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer
AFVALWATER:
Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te
ontdoen, of moet ontdoen.
AGRARISCH AFVAL:
Plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij de agrarische bedrijfsvoering (definitie Ner),
BAGGERSPECIE:
Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en
dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een
verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van
nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter (definitie
uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit),
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater,
BEPERKT KWETSBAAR OBJECT:
Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen,
BESLUIT BODEMKWALITEIT:
Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit),
zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld,

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkenwijs in Nederiand of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld,
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim),
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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 door middel van 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:
Venwaarioosbaar bodemrisico,
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald,
BRANDWERENDHEID;
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069,
BRANDWERENDHEID VAN DEUR-, LUIK- EN RAAMCONSTRUCTIES:
Tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies weerstand bieden tegen
bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069,
BREF:
Referentiedocument waarin overeen onderwerp o a , de beste beschikbare technieken zijn beschreven,
COMPOST:
Een product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer (plantaardige) organische afvalstoffen die met
behulp van micro-organismen onder aërobe omstandigheden zijn omgezet tot een zodanig stabiel
eindproduct dat daarin alleen nog afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt,
CPR:
Commissie Preventie van Rampen door Gevaariijke Stoffen,
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen,
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen,
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bed rijfsrioleringen,
DIN:
Een door het Deutsches Institut für Normung e,V, (DIN) uitgegeven norm,
FEESTDAGEN:
Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet,
GEMIDDELD HOOGSTE GRONDWATERSTAND:
Rekenkundig gemiddelde over ten minste acht achtereenvolgende jaren van de drie hoogste
grondwaterstanden per hydrologisch jaar,
GEMIDDELD LAAGSTE GRONDWATERSTAND:
Rekenkundig gemiddelde over ten minste acht achtereenvolgende jaren van de drie laagste
Grondwaterstanden per hydrologisch jaar,
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaariijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaariijke stoffen,
GROND:
Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen,
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63
millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit),
pagina 61 van 65

HYDROLOGISCH JAAR:
Periode van 1 april tot en met 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar,
IPPC-RICHTLIJN:
Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control,
KIWA:
Dienstverienend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu,
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk,
KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA):
Afvalstoffen die naar samenstelling als gevaariijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt en die in kleine
hoeveelheden in particuliere huishoudens vrijkomen,
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA):
Gevaariijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven,
KWETSBAAR OBJECT:
Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen,
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in
de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai', uitgave 1999,
NEN:
Een door de Stichting Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm,
NEN 1059:
Nederiandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 - Gasvoorzieningsystemen Gasdrukregelstations voor transport en distributie,
NEN 2078:
Eisen voor industriële gasinstallaties,
NEN 3398:
Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten,
NEN 3399:
Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten,
NEN 5725:
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,
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-IEC 62305-SERIE:
Bliksembeveiliging,
NER;
Een door de Commissie Emissies Lucht (CEL) vastgesteld pakket van richtlijnen (de Nederiandse Emissie
Richtlijnen - Lucht) voor de emissies naar de lucht, uitgegeven door het Stafbureau NeR, thans het
Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil),
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.
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NULSITUATIE-ONDERZOEK;
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken,
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

ONTWERPPROCEDURE GRONDWATERMONITORING:
Ontwerp-procedure grondwatermonitoring stortplaatsen (Vereniging van Afvalverwerkers, Utrecht, november
1995),
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening,
PERCOLAAT:
Vloeistof die uit de gestorte afvalstoffen komt of daarmee in contact is geweest,
PGS:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaariijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn), De adviesraad
gevaariijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak, PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www,publicatiereeksgevaariijkestoffen,nl,
PGS 3;
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 3, Guidelines for quantitative risk assessment. Downloaden via
www,publicatiereeksgevaariijkestoffen,nl,
PGS 12;
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 12, Ammoniak; opslag en veriading. 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 19(2008);
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 19, Opslag van propaan. Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en
milieuveilige stationaire opslag van propaan, 30 juni 2008, 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,
RENDABELE MAATREGEL;
Een maatregel met een terugverdientijd van vijfjaar of minder,
RESTFRACTIE;
De fractie van het afval die na be- of verwerking 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 verwerker die de fractie wel kan bewerken of;
b. Naar een stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie tb,v, eindvenwijdering,
RICHTLIJN DRAINAGE- EN CONTROLESYSTEMEN:
Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen (Heidemij
Adviesbureau 1993),
RICHTLIJN ONDERAFDICHTINGEN:
Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen (Heidemij Adviesbureau 1993),
RICHTLIJN DICHTE EINDAFWERKING;
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Richtlijn voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen (Publikatiereeks bodembescherming nr,
1991/2),
RICHTLIJN GEOHYDROLOGISCHE ISOLATIE;
Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen (Vereniging van Afvalvenwerkers, Utrecht, juli
1997),
RIOLERING;
Bedrijfsriolering of openbare riolering,
RISICO;
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen,
SLOOTAFVAL;
(Plantaardig) afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan sloten, vijvers en andere (kleine)
watergangen. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan uit het maaien van waterkanten en het
snoeien van begroeiing in de watergangen om het dichtgroeien te voorkomen (det uit BVOR-rapport),
STORTPLAATS;
Inrichting waar afvalstoffen worden gestort, dan wel het gedeelte van een inrichting, waar afvalstoffen
worden gestort, indien in de inrichting niet uitsluitend afvalstoffen worden gestort.
Onder stortplaats wordt mede verstaan een stortplaats waar het storten van afvalstoffen is beëindigd. Tot de
stortplaats wordt mede gerekend het gedeelte van de stortplaats waar het storten van afvalstoffen is
beëindigd,
STRUCTUURMATERIAAL;
(Grotendeels) houtachtig materiaal, zoals takken, stobben en stammen, dat wordt toegevoegd om een zo
optimaal mogelijk composteerproces te bewerkstelligen,
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,
TNO;
Nederiandse organisatie voor toegepast natuunwetenschappelijk onderzoek,
VISA;
Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas,
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING;
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voonwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan
komen,
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING;
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
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