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verzonden:

1 8 m

2010

Beschikken hierbij op de aanvraag van Jager Groep B.V. te Veendam, hierna Jager te noemen, om een
veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 20 juli 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Jager vooreen veranderingsvergunning ingevolge
artikel 8.1 lid 1 sub b e n e van de Wet milieubeheer voor haar reeds bestaande inrichting.
Op 13 oktober 2009 is de aanvraag om vergunning op ons verzoek door Jager aangevuld, zodat met ingang
van vorenvermelde datum de aanvraag om vergunning in behandeling is genomen.
De inrichting is gelegen aan De Zwaaikom 32 te Veendam, kadastraal bekend als gemeente Veendam,
sectie M, nummers 1296 en 1279.
De verandering betreft de uitbreiding met nieuwe activiteiten, te weten het breken van puin, het shredderen
van residu deelstromen uit bouw- en sloopafval, het mechanisch sorteren van bouw- en sloopafval en het
reinigen van grond.
Tevens vervallen de vergunde activiteiten van het de- en monteren van vrachtwagens en bedrijfswagens,
machines en kranen en de opslag en in- en verkoop van onderdelen.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28.4.a3, 28.4.a6, 28.4.c1van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van de categorie 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd
om op deze aanvraag te beslissen,
1.2
Achtergrond aanvrager
De inrichting van Jager is op 1 augustus 2008 overgenomen van Venkol Holding B.V.
Jager houdt zich bezig met werkzaamheden op het gebied van sloopwerken, infrastructurele werken, milieu,
recycling, transport en het sorteren en breken van bouw- en sloopafval.
De vigerende vergunningen zijn:
•

Oprichtingsvergunning Wm. nr.2002-3249 RMM;

• Veranderingsvergunning Wm, nr. 2004-15.933/26, MV
De aanvraag voor een veranderingsvergunning heeft betrekking op het breken van puin, het shredderen
van residu deelstromen uit bouw- en sloopafval, het mechanisch sorteren van bouw- en sloopafval en het
reinigen van grond. Tevens vindt een verbeterde terreinindeling en logistieke aanpassingen plaats.
In het kader van deze aanvraag voor een veranderingsvergunning wordt er op gewezen dat de capaciteiten
die in paragraaf 3.4 van de aanvraag met betrekking tot de daar genoemde (afval-) stromen worden
vermeld voor be-/verwerking per jaar en voor de maximale opslagen, betrekking hebben op de inrichting na
realisering van de hierbij aangevraagde verandering en in zoverre strekken ter vervanging van de
capaciteiten die met betrekking tot deze (afval-)stromen zijn vergund ingevolge de oprichtingsvergunning
van 5 maart 2002, nr. 2002-3249, RMM, in samenhang met de veranderingsvergunning van 22 juni 2004,
nr. 2004-15.933/26, MV,
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In het kader van de aangevraagde nieuwe activiteiten worden met betrekking tot puinstromen en
grondstromen in paragraaf 4,1 van de aanvraag door middel van een tabel nadere essentiële gegevens
verstrekt
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Jager is gelegen aan de Zwaaikom 32 te Veendam. Jager richt zich op de volgende hoofdactiviteiten: het
breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw- en
sloopafval en stromen die in aard en samenstelling gelijk zijn aan bouw- en sloopafval. Deze activiteiten
worden in hoofdstuk 1.4 verder beschreven. Als hulpsystemen dienen hiertoe een shovel (laadschop) en
een mobiele kraan. Daarnaast zijn op de locatie de volgende reeds vergunde faciliteiten aanwezig:
kantoorgebouw, weegbrug, werkplaats, garage, opslag van onderhoudsmaterialen en een wasplaats. Er zijn
dieseltanks op de inrichting aanwezig voor het aftanken van onder andere de machines. Daarnaast is er
een werkplaats aanwezig voor reparaties. De aan- en afvoer van materiaal geschiedt per as en per schip.
In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden aanwezig, die een bijzondere
bescherming vereisen.
1.4
Procesbeschrijvingen
1.4.1
Verwerken van steenachtige materialen
Binnen de inrichting is periodiek een mobiele puinbreekinstallatie aanwezig, die voldoet aan de eisen van
de beste beschikbare techniek (BBT). De puinbreekinstallatie ven/verkt verschillende soorten puin tot
granulaat. Het granulaat wordt onder andere ingezet bij de wegenbouw en voldoet aan het
productcertificaat BRL 2506, Het ongebroken puin en granulaat wordt op het terrein opgeslagen. Om de
eventuele stofhinder tegen te gaan wordt het gebroken puin met water nat gehouden. De wegen en paden
worden bij kans op opdwarrelende stofvorming nat gehouden met water met behulpvan een mobiele
sproei-installatie.
1.4.2
Sorteren bouw- en sloopafval
In de sorteerhal op het terrein vindt het sorteren van afvalstromen plaats. Na weging worden de
afvalstromen in de sorteerhal gestort. Na het sorteer- en scheidingsproces, waareen sorteerinstallatie voor
wordt gebruikt, worden de verschillende deelstromen opgeslagen op het buitenterrein. De reststroom wordt
als residu bouw- en sloopafval naar een erkende verwerker gebracht.
Na het scheiden en sorteren van afvalstromen kunnen er gevaariijke afvalstoffen zoals kitspuiten,
spuitbussen, accu's, verfblikken enz, vrijkomen. Deze stroom wordt tijdelijk separaat opgeslagen waarna
het wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
Deze bedrijfsactiviteit is reeds vergund in de vigerende vergunning, alleen de wijze van sorteren is gewijzigd
en zal mechanisch plaatsvinden. Voor het stellen van nadere voorschriften met betrekking tot dit onderdeel
is geen aanleiding.
1.4.3
Het shredderen van residu deelstromen uit bouw- en sloopafval
Het residu deelstromen uit het bouw- en sloopafval zoals, kunststoffen en tapijt, wordt met behulpvan een
mobiele kraan in de trechter gebracht en naar de shredder geleid en daar verkleind. De shredder wordt
afhankelijk van de gevraagde deeltjesgrootte afgesteld. Het shredderen gebeurt vanwege volumebeperking
bij afvoer en op basis van acceptatie stukgrootte bij de erkende verwerker. De shredder is uitgevoerd met
geluidsisolerende voorzieningen. Het geshredderde residu wordt opgeslagen in opslagvakken of containers
en per as of per schip afgevoerd naar een erkende venwerker.
Op de inrichting is reeds een shredder in werking ten behoeve van de verwerking van afvalhout Het residu
uit het bouw- en sloopafval zal op dezelfde wijze worden verwerkt. De vigerende vergunning biedt
voldoende maatregelen en voorschriften, zodat voor het stellen van nadere voorschriften met betrekking tot
dit onderdeel geen aanleiding is,
1.4.4
Het reinigen van grond
Ten behoeve van de afscheiding van met grove delen verontreinigde grond, zoals puin, asfalt, hout e,d.
worden deze partijen grond gezeefd en/of gewassen. Indien de gezeefde grond voldoet aan de
toepassingseisen van de geldende wet- en regelgeving zal de grond nuttig worden toegepast. Indien dit nog
niet het geval is, zal de grond worden gewassen met behulp van een (mobiele) wasinstallatie. De techniek
die hiervoor wordt gebruikt heet hydrocyclonage. Hydrocyclonage is gebaseerd op het verschil in gravitatie
waarbij de zandfractie mechanisch wordt afgescheiden met behulp van een hydrocycloon. Zeer zandrijke
baggerslibpartijen of grond komen hiervoor in aanmerking (min.75%).
De te cycloneren partij grond wordt in een trechter gestort en vervolgens nat gezeefd met behulp van een
trilzeef De fractie > 50 mm zoals puin, asfalt en hout wordt daarbij afgescheiden en wordt afgevoerd ter
verdere bewerking.
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Op de trommelzeef is een sproei-installatie gemonteerd zodat de aanhangende klei- en zandfractie zoveel
mogelijk wordt afgespoeld. De doorval van de trommelzeef wordt opgevangen via een trilzeef, welke de
delen groter dan 2 mm afscheidt Het afgescheiden deel (steentjes e.d.) wordt afgevoerd naar een nader te
bepalen erkende verwerkingsinrichting.
De zeefdoorval bestaande uit zand, klei en water wordt opgevangen in een pompbak en naar de cycloon
gepompt waar de minerale delen > 63pm (zandfractie) worden afgescheiden. De cycloon is voorzien van
een uitstroomregulator, waardoor een hoge indikkingsgraad (ca, 75% d.s.) wordt verkregen. Bovendien zal
de onderloop gesloten blijven als er geen delen groter dan 63pm in de aanvoer aanwezig zijn. De
zandfractie gaat vanuit de cycloon naar een opstroomkolom waarbij de laatste vervuilende deeltjes worden
afgescheiden met behulp van een zeefbocht De zandfractie wordt vervolgens opgevangen in een
ontwater!ngzeef, waar de zandfractie wordt ontwaterd. De gewassen zandfractie wordt vervolgens naar de
opslagplaats gebracht alwaar het door middel van analyse wordt gekeurd op basis van de geldende wet- en
regelgeving en nuttig toegepast.
De overioop van de cycloon (water/kleifractie) wordt afgevoerd naar een pompbak. Vanuit deze pompbak
wordt deze fractie ontwaterd met achtereenvolgens een lamellenscheider en een zeefbandpers en of op
natuuriijke wijze. Het filtraat wordt opgevangen in een waterbuffer en weer gerecirculeerd in het proces.
Indien nodig wordt bij het ontwateringproces flocculant (poly-electroliet) toegevoegd.
De ontwaterde klei/slib-fractie (filterkoek) wordt afgevoerd naar een erkende venwerker voor definitieve
venwijdering of, indien mogelijk voor thermische reiniging. Het boven beschreven proces is watervragend
dat wil zeggen dat er water aan toegevoegd moet worden (ca. 10%). Er is in principe daarom geen
afvalwaterstroom. Het water komt terecht in het product en filterkoek. Ter voorkoming van accumulatie van
eventuele wateroplosbare stoffen wordt de werkvoorraad water in de waterbuffer periodiek geanalyseerd.
Bij te hoge waarde aan vervuilende componenten kan de kwaliteitvan het product (cat 1 zand) niet
gewaarborgd worden. Het kan daarom voorkomen dat de inhoud van de waterbuffer deels of geheel
ververst zal worden (4000 m3). Lozing gebeurt op het riool of wordt per as afgevoerd voor verdere
verwerking elders. Dit afhankelijk van de samenstelling in relatie tot de lozingseisen.
2.

PROCEDURE

2.1
Algemeen
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeiing 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd in combinatie met de procedure van afdeling 13
van de Wet milieubeheer.
Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Veendam;
Het Dagelijkse Bestuur van het waterschap Hunze & Aa' s.
2.2
Processtappen
Bij de gevolgde procedure hebben wij toepassing gegeven aan Afdeling 3.4 van de Awb. Bij onze brief van
26 november 2009 hebben wij de ontvangst van bovenvermelde aanvraag om vergunning aan Jager
bevestigd en vergunningaanvrager een exemplaar van het ontwerpbesluit gezonden.
Bij brieven van dezelfde datum hebben wij een exemplaar van het ontwerpbesluit en een exemplaar van de
aanvraag voor advies aan de vorengenoemde adviserende bestuursorganen gezonden. Zij zijn daarbij in de
gelegenheid gesteld binnen de termijn van de terinzageligging van het ontwerpbesluit ons college terzake
van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren.
Er is een verslag van het vooroverieg opgesteld. Dit verslag is met de aanvraag en de ontwerpbeschikking
ter inzage gelegd. Tevens hebben wij aan de bewoners/gebruikers van percelen in de directe omgeving van
de inrichting een kennisgeving en het daarbij behorend informatieblad met betrekking tot de
terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden. Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van
30 november 2009 tot en met 11 januari 2010 en de mogelijkheid tot het naar voren brengen van
zienswijzen over het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van
28 november 2009.
Van de terinzagelegging van het besluit van 25 januari 2010 t/m 8 maart 2010 en de mogelijkheid tot het
instellen van beroep is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden van 23 januari 2010.
2.3
Coördinatie
Voor de inrichting is door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze & Aa' s een Wvo (Wet
verontreiniging oppervlakte water) vergunning afgegeven op 26 februari 2002, onder nummer: 01-62.
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De vergunning is adequaat, zodat, gezien het gestelde in de vooriiggende aanvraag, de bedoelde
vergunning - zoals ook volgt uit hetgeen hieronder is ovenwogen in par. 3.9.2 - toereikend is om ook de door
de onderhavige verandering veroorzaakte additionele of gewijzigde lozingen te ondervangen, ter zake
waarvan - blijkens het gestelde in Bijlage XIII bij de aanvraag - door de bevoegde waterkwaliteitsbeheerder
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit dan wel in de zin van artikel 8.19 van de Wm tegemoet
wordt gezien, welke omstandigheden ertoe leiden dat voor de met de onderhavige verandering verband
houdende lozingen niet tevens een vergunning ingevolge de Wvo benodigd is.
2.4
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit.
Tijdens de periode van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit van 30 zijn er geen adviezen van de
betrokken adviseurs ingediend en geen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingebracht Het besluit is conform
het ontwerpbesluit

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving, in artikel 8.10
worden de weigeringgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de
hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
IPPC-richtlijn
De IPPC-richtlijn is een Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde
preventie en beperking van verontreiniging door industriële installaties. Deze richtlijn is door middel van de
wetswijziging van 1 december 2005 geheel omgezet in nationale wetgeving. Een gpbv-installatie is een
installatie zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn.
De inrichting van Jager valt onder categorie 5.1 zoals aangegeven in bijlage 1 van deze richtlijn. Categorie
5.1 heeft betrekking op installaties voorde verwijdering of nuttige toepassing van gevaariijke afvalstoffen als
bedoeld in de lijst van artikel 1, vierde lid van Richtlijn 91/689/EEG in de zin van bijlagen II A en II B
(handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG metals randvoonwaarde een capaciteit van
meer dan 10 ton per dag.
3.3
Beste Beschikbare Technieken
Alle installaties die deel uitmaken van de inrichting moeten worden getoetst aan de beste beschikbare
technieken (BBT). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of er wel of niet sprake is van een gpbvinstallatie. Bij de bepaling van de BBT dienen wij rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBTdocumenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet
rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde gpbv-installaties betreft. Met de in tabel 2
van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden voor
zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
De navolgende BBT-documenten zijn op de inrichting van Jager van toepassing:
- BREF-Afvalbehandeling
- BREF-Monitoring
- BREF-Op- en overslag bulkgoederen
- Circulaire energie in de milieuvergunning
- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven
- NeR Nederiandse emissierichtlijn lucht
- Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB).
De BREF Afvalbehandeling richt zich op de activiteiten in 5.1 en 5.3 van Bijlage I van de
IPPC-richtlijn:
5,1 Installaties voor de venwijdering of nuttige toepassing van gevaariijke afvalstoffen als
bedoeld in de lijst van artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG in de zin van de
bijlagen II A en II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG
en van Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de venwijdering
van afgewerkte olie (3) met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag.
5.3 Installaties voor de venwijdering van ongevaariijke afvalstoffen in de zin van bijlage II
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A van Richtlijn 75/442/EEG, rubrieken D8, D9, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.
Voor de inrichting van Jager zijn in deze van toepassing de bedrijfsactiviteiten recycling, sorteren,
shredderen, reinigen en de opslag van C-hout De ten aanzien van deze activiteiten te treffen maatregelen
-die (deels) in de aanvraag zijn aangeduid- komen overeen met de maatregelen die in de NRB worden
vermeld. Deze maatregelen zijn in de overwegingen en in de voorschriften nader uitgewerkt. Het BREFMonitoring en het BREF-Op- en overslag bulkgoederen zijn ook van toepassing op de aangevraagde
activiteiten. De maatregelen die volgen uit de BREF-Monitoring zijn venwerkt in de overwegingen en
voorschriften behorende bij de verschillende milieuaspecten.
De maatregelen die volgen uit de BREF-Op- en overslag bulkgoederen hebben betrekking op de activiteiten
op- en overslag van C-hout. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van verspreiding van stof
afkomstig van het opgeslagen gevaariijk afval. Er wordt aangesloten bij de stuifklassen in de Nederiandse
emissie Richtlijn (NeR), SI tot en met S5. Hiermee wordt voldaan aan het BREF-Op- en overslag
bulkgoederen en aan de NeR. Deze wijze van opslaan is vastgelegd in de voorschriften van de vigerende
veranderingsvergunning Nr, 2004-15.933/26, MV. C-hout is een vaste stof die niet onder één van deze
klassen valt De in het BREF genoemde maatregelen zoals nathouden en vastleggen van de stof met een
bindend middel zijn derhalve voor C-hout niet relevant De milieubelasting die zou kunnen ontstaan door
opslag van C-hout is eventuele uitloging naar de bodem. De NRB is hier leidend voor het bepalen van de
BBT. In de aanvraag staat dat de opslag van C-hout plaatsvindt op een vloeistofdichte voorziening, en is
afgeschermd tegen de invloed van hemelwater. Hierdoor is een verwaarioosbaar bodemrisico ontstaan. Wij
stellen vast dat de opslag van C-hout geschiedt volgens de BBT. De BBT-documenten zijn verwerkt in de
overwegingen en voorschriften behorende bij de verschillende milieuaspecten,
3.4
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verienen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de immissies van
0 0 2 , NOx, 802, VOS en fijn stof. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in
strijd is met de NMP's.
3.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid 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.
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 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,
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen'
worden de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de
onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.6
Activiteitenbesluit
Met ingang vani januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
"Activiteitenbesluit") in werking getreden. Ditgeldt 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 Jager is sprake van een gpbv-installatie (zie par 3.2).
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3.7
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken overeen intern milieuzorgsysteem.
Jager beschikt m.i.v. 1 november 2006 over een integraal managementsysteem waan/an milieuzorg een
belangrijk onderdeel is. De volgende normen en richtlijnen maken deel uit van dit managementsysteem:
ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001(Arbomanagementsysteem), ISO 9001 (kwaliteit), VCA (veiligheid,
gezondheid en milieu), BRL SIKB 7000 (bodemsaneringen), BRL SVMS 007 (veilig en milieukundig slopen),
SC530 (voorheen BRL 5050, Procescertificaat Asbestverwijdering), BRL 2506 (recyclinggranulaten).
Voor alle genoemde normen en richtlijnen is Jager gecertificeerd.
3.8
Groene wetten
3.8.1
Natuurbeschermingswet 1998 en Flora en Faunawet
Wij hebben beoordeeld of er naar verwachting sprake is van beschermde dier- of plantensoorten op of in de
nabijheid van de locatie, waarvooreen ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet is vereist Hiervan is
niets gebleken. Voorts hebben wij beoordeeld of de activiteit plaats vindt in of in de nabijheid van een
beschermd gebied ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 of de Habitatrichtlijn. Dit is niet het geval.
3.9
Afvalstoffen en afvalwater
3.9.1
Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen
3.9.2
Inleiding
Op grond van de Wet milieubeheer worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het
milieu mede verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Het
bevoegd gezag dient een aanvraag onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van
afvalstoffen. Dit betekent dat getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan. Het geldende
afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheer plan 2002-2012 (LAP). De aanvraag is getoetst aan het LAP.
Hierna wordt kort ingegaan op de onderdelen die uitmonden in het stellen van voorschriften.
Toetsen aan de sectorplannen
Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:
Sectorplan 13: Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen
Sectorplan 13 is van toepassing op o.a. afval dat qua aard en samenstelling met bouw- en sloopafval
overeenkomt en dat niet of niet altijd onder de noemer bouw- en sloopafval valt Hierbij moet gedacht
worden aan afvalstromen als puin (steenachtig materiaal), teerhoudend dakleer, houtafval, asbest en
asbesthoudend materiaal, vlakglas en metalen.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de
vorm van materiaalhergebruik.
De minimumstandaard voor gips en cellenbeton is verwijderen door storten.
De minimumstandaard voor onbehandeld (A-hout), geverfd, gelakt en veriijmd hout (B-hout) is nuttige
toepassing.
Voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten. Venwerking in de vorm van
producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige toepassing of verwijderen door
verbranden waarbij diffuse verspreiding van de in het hout aanwezige metalen optreedt, is niet toegestaan.
De minimumstandaard voor brekerzand en sorteerzand is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de
vorm van materiaalhergebruik.
De minimumstandaard voor asbest is storten.
De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische
verwerking waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd.
De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld vlakglas is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik.
Sectorplan 22: Ernstig verontreinigde grond
Sectorplan 22 is van toepassing op afvalstromen met de euralcodes 17,05.03* en 17.05.04, grond en
stenen die al dan niet gevaariijke stoffen bevatten.
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Reinigbare (ernstig) verontreinigde grond kan worden gereinigd door middel van thermische, natte of
biologische reinigingstechnieken.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van (ernstig) verontreinigde grond is bewerken volgens
de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Besluit
Bodemkwaliteit Een uitzondering geldt voorgrond waarvoor het SCG (Service Centrum Grondreiniging)
heeft aangegeven, dat deze niet reinigbaar is. Voor niet reinigbare grond is de minimumstandaard
verwijderen door storten.
Jager voldoet met betrekking tot alle sectorplannen aan de minimumstandaard.
Vergunningtermijn
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig
zijn mogen slechts worden verieend voor een termijn van ten hoogste 10 jaren.
Onderhavige vergunning is aangevraagd voor een periode die samenvalt met de termijn die aan het
verienen van de oprichtingsvergunning is meegegeven (maximaal 10 jaren). Op grond van de Wet
milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting, waarin afvalstoffen worden venwijderd die van buiten
de inrichting afkomstig zijn, ook niet anders worden verieend dan vooreen termijn van te hoogste 10 jaren
(art, 8.17, lid 2 Wm). Eenveranderingsvergunning vooreen inrichting kan de looptijd van de
oprichtingsvergunning niet overschrijden.
De vergunning wordt daarom verieend tot en met 26 april 2012.
Opslag termijn van afvalstoffen
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan
een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voorde opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting.
Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de
afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) nuttig toe te passen. Indien daarvan aantoonbaar
sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaren bedragen. In de vergunning zijn voorschriften
opgenomen met betrekking tot de maximale opslagtermijn van afvalstoffen.
Acceptatie en venverkingsbeleid (A&V-beleid)
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie en
verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken, In het LAP is aangegeven dat de procedures
gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De venwerking verantwoord" (DW). In het A&Vbeleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en venwerking van de geaccepteerde afvalstoffen
plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende
monstername en analyse). Er is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven
A&V-beleid voldoet aan de randvoonwaarden zoals die in het LAP en het rapport "De Verwerking
Verantwoord" zijn beschreven.
Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
In het LAP is aangegeven dat inrichtingen die gevaariijke afvalstoffen accepteren over een adequate
administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dienen te beschikken.
In het LAP is aangegeven dat de AO/IC gebaseerd dient te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De
verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.
Bij de aanvraag is een beschrijving van de AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de
wijze waarop de acceptatie en opslag van de gevaariijke afi/alstoffen binnen de inrichting wordt vastgelegd
en gecontroleerd. Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met de
gevaariijke afvalstoffen worden uitgevoerd en de risico's op een onjuiste venwerking daarvan te
verminderen.
Rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie voldoet de beschreven AO/IC aan de
randvoonwaarden zoals die in D W zijn beschreven.
In overeenstemming met het gestelde in het rapport "De venwerking verantwoord" dienen wijzigingen in de
diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij
vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Wij hebben daarom
voorschrift 3.1.10 aan de vergunning verbonden.
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3.9.3
Afvalwater
Aangezien voor de lozing van onderhavige inrichting tevens een vergunning krachtens de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is afgegeven door de waterkwaliteitsbeheerder, kunnen de
lozingsvoorschriften in deze vergunning zich beperken tot de bescherming en doelmatige werking van het
riool en de bescherming van de kwaliteitvan het rioolslib. Afvalwater afkomstig van Jager wordt op
gemeentelijk riool en op het oppervlaktewater riool geloosd. Voor deze lozingen beschikt Jager over een
Wvo vergunning (zie 2.3 Coördinatie).
3.10
Lucht
3.10.1 Inleiding
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze
richtlijn is in 2003 geactualiseerd, waarbij de normstelling is aangescherpt Bestaande installaties die vallen
onder de IPPC-richtlijn, moeten uiteriijk in oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen, de overige
bestaande installaties uiteriijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende veranderingen aan
bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van vergunningveriening.
Voor een aantal processen of branches zijn in de NeR bijzondere regelingen opgenomen. Voor stofemissie
is de bijzondere regeling 3.8 van de NeR van toepassing.
3.10.2 Emissie van stof en geur
Stof
Bij de beoordeling van de aanvraag met betrekking tot stofontwikkeling hebben wij rekening gehouden met
de Nederiandse emissie Richtlijn (NeR). De NeR is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is
aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op het gebied van de minimalisatieverplichting en aangevuld als gevolg
van de IPPC-regeling.
In de NeR is een klassenindeling opgenomen voor stuifgevoelige stoffen, variërend van sterk stuifgevoelig,
niet bevochtigbaar (klasse SI) tot nauwelijks of niet stuifgevoelig (klasse S5). Binnen de inrichting zullen
stoffen/materialen worden aangevoerd en bewerkt welke vallen in de klasse S4 en S5 van de NeR.
Rekening houdend met deze klassenindeling, zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden met
betrekking tot het voorkomen van stofhinder. Wij verwachten dat de inrichting met inachtneming van deze
voorschriften geen stofoveriast zal veroorzaken.
Om stofhinder te beperken heeft Jager al een aantal voorzieningen getroffen, namelijk
tijdens het breken van steenachtig materiaal wordt besproeiing toegepast;
daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een mobiele sproei installatie (tractor met tank). Hiermee wordt
het gehele terrein besproeid om eventueel opstuivend stof door transportbewegingen en de wind te
voorkomen;
Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT. De aangevraagde activiteiten geven geen
aanleiding om geurhinder buiten de inrichting te verwachten. Jager mag geen partijen accepteren die
aanleiding geven tot geur overiast buiten de inrichting. Indien er wel geurhinder ( bv. na analyse van
klachten, hinderenquête) wordt geconstateerd, kan het bevoegd gezag Jager opdragen een geuronderzoek
te laten uitvoeren.
3.10.3 Luchtkwaliteit
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden
immissiegrenswaarden voor onder andere fijnstof, stikstofdioxide, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en
benzeen. Jager emitteert een aantal stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen beïnvloeden. De
mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt wordt berekend. De berekeningen dienen volgens de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007 voor industriële bronnen te worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal
Model. Vervolgens dienen de resultaten van deze berekeningen te worden getoetst aan de geldende
luchtkwaliteitseisen. Jager emitteert stikstofdioxide en fijn stof afkomstig van op-, overslag en bewerking
van stuifgevoelige materialen alsook verbrandingsmotoren.
De luchtkwaliteitseisen van titel 5.2 van de Wm zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn voor de
luchtkwaliteit en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen.
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Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze Wet, kunnen wij tot vergunningveriening overgaan
indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
a. aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na
het tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen
grenswaarde;
b. aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg
van vergunningveriening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename
van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningveriening
samenhangende maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de
luchtkwaliteit per saldo verbetert (saldering);
c. aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;
d. de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in
elk geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.
Voor grenswaarden (en richtwaarden) van de Wm geldt dat deze van toepassing zijn op alle plaatsen,
behalve de werkplek. Op basis van de bij de aanvraag gevoegde emissie gegevens is een
verspreidingsberekening uitgevoerd. Deze verspreidingsberekeningen zijn uitgewerkt in bijlage 3.
3.10.4 Conclusie
Aan de luchtkwaliteitsnormen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor fijnstof en stikstofdioxide wordt
voldaan. Op grond van artikel 5.16 lid l a is er geen belemmering voor vooriiggende besluitvorming.
3.11
Geluid
3.11.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd, rapport 083237-00, datum 27 oktober 2008. In de
representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende akoestische relevante activiteiten plaats:
Op- en overslaan van afvalstoffen op het terrein met behulp van een shovel en kraan ieder 6 uur
gedurende de dagperiode op het terrein en 2 uur in de avondperiode in de bedrijfshal;
Intern transport met behulp van een diesel heftruck, 2 uur op het buiten terrein en 6 uur in de
bedrijfshal gedurende de dagperiode
Het breken en zeven van puin met behulp van een mobiele puinbreekinstallatie en zeefinstallatie,
8 uur gedurende de dagperiode.
Het shredderen van hout met behulp van een houtshredder, 6 uur gedurende de dagperiode;
Het shredderen van afvalstoffen met behulp van een shredder, 2 uur gedurende de dagperiode;
Het reinigen van grond met behulp van een grondzeefinstallatie, 8 uur gedurende de dagperiode;
Onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats, 4 uur gedurende de dagperiode;
Sorteer werkzaamheden in de sorteerhal, 6 uur gedurende de dagperiode;
Het in werking zijn van een waterpomp van de sproei-installatie, 8 uur in de dagperiode
Het uitwendig reinigen van materieel en voertuigen op een wasplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een hoge drukreiniger, 2 uur in de dagperiode;
Het wisselen van containers (cyclus 1 minuut, 2 per vrachtwagen), 25 keer in de dagperiode, 2 keer
in de avondperiode en 2 keer in de nachtperiode.
Het kiepen van laadzand/grint/puin (cyclus 1 minuut) 15 keer in de dagperiode, 1 keer in de avonden nachtperiode;
Vrachtwagens van en naar de inrichting, 50 bewegingen in de dagperiode, 5 bewegingen in de
avond- en nachtperiode.
Opgemerkt wordt nog dat het aantal "Verkeersbewegingen op jaarbasis", waarvan sprake is in 7 van de
aanvraag, zijn gerelateerd aan de 6 categorieën die aldaar zijn uitgesplitst in de kolom aantal vrachten.
Deze "verkeersbewegingen" vormen een onderdeel van het geheel aan activiteiten dat wordt besproken in
het als bijlage IX bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek.
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3.11.2 Geluidsbelasting
De inrichting is gelegen aan de Zwaaikom 32 op het gezoneerde industrieterrein. In het kader van de Wet is
een geluidszone rond het industrieterrein 00, 01, 02 en 03 in de gemeente Veendam vastgesteld. Op de
geluidszonegrens mag de gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie op de
industrieterreinen, maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Binnen de zone liggen diverse woningen.
De door de bedrijven veroorzaakte geluidsbelasting op deze woningen was ten tijde van de zonevaststelling
van een zodanig geluidsniveau (meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde), dat hier sprake is van een
saneringssituatie. Inmiddels is het saneringsonderzoek uitgevoerd en heeft de Ministervan Vrom bij
besluiten van 8 augustus 1995 en 2 april 1996 voor de saneringswoningen de maximale toelaatbare
gevelbelasting (MTG) vastgesteld. De dichtstbijzijnde woning die buiten het industrieterrein is gelegen, zijn
de woningen aan de Dr. Bekenkampstraat en de Havenstraat op circa 540 meter ten westen van de
inrichting. Voor deze woning geldt een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde. Uit het akoestische
rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting blijkt dat met bovengenoemde maatregelen
de grenswaarden ter plaatse van de zonegrens en de woningen in de zone in acht worden genomen.
De geluidsbelasting op de zonegrens bedraagt maximaal 46 dB(A) gedurende de dagperiode en 15 dB(A)
en 12 dB(A) gedurende avond- en nachtperiode. Op de woningen aan de Dr. Bekenkampstraat 1 -13 en 45
- 53 bedraagt de geluidsbelasting 45 dB(A), 16dB(A) en 13 dB(A) gedurende de respectievelijke dag-,
avond- en nachtperiode. Daarmee wordt de inrichting van Jager tevens geacht te hebben voldaan aan Best
Beschikbare technieken. Overigens heeft de inrichting diverse geluidsbeperkende maatregelen getroffen.
Afzonderiijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige
geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt daarom voorkomen.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
referentiepunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is in
overeenstemming met de aanvraagde geluidsruimte.
3.11.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Jager bedragen bij de woningen in de zone ten
hoogste 58 dB(A) in de dagperiode en 56 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningveriening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale
geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor een inrichting
gelegen op een gezoneerd industrieterrein hanteren wij als streefwaarden de voor de woning geldende
grenswaarde voor de geluidsbelasting plus 10 dB. Indien redelijkerwijs dit niet mogelijk is, mag onder een
bestuuriijke afweging een hogere grenswaarde tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de
avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode in voorschriften worden vastgelegd.
De geluidspieken worden veroorzaakt door het aanstampen van hout in de container en het storten van
puin, grind en zand gedurende de avond- en nachtperiode.
Voor het het storten van puin, zand en grind kunnen redelijkerwijs geen aanvullende geluidsreducerende
maatregelen worden veriangd. Aan de grenswaarden wordt ruimschoots voldaan.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
3.11.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningveriening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken. Het verkeer ontsluit zich via De Zwaaikom naar de Rijksweg N33,
Het verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersende verkeersbeeld, alvorens de woningen worden
gepasseerd. Er is om die reden geen sprake van indirecte hinder.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.11.5 Voorschriften
De vergunning meetpunten met de daarbij behorende grenswaarden, die zijn opgenomen in deze
beschikking, wijken af van de referentiepunten van het akoestisch onderzoek. Dit heeft tot gevolg dat er
verschillen ontstaan in de rekenresultaten. De rekenresultaten op de nieuwe vergunning meetpunten zijn
berekend met het rekenmodel van het onderliggende akoestisch onderzoek van de vergunningaanvraag.
De reden dat wij hebben afgeweken van de referentiepunten van het akoestisch onderzoek is omdat
sommige referentiepunten niet of moeilijk bereikbaar zijn voor controle metingen. Op circa 50 meter afstand
in noordwestelijke richting van de inrichting kan niet worden gemeten. Dit omdat hier sprake kan zijn van
stoorgeluid als gevolg van de bedrijven die daar aanwezig zijn en omdat op deze afstand het terrein waar
kan worden gemeten moeilijk bereikbaar is. Echter kan het geluidsniveau wel worden berekend. Om die
reden hebben wij op een afstand van circa 50 meter in noordwestelijke richting van de terreingrens een
rekenpunt vastgelegd (rekenpunt 3).
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3.11.6 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voorde geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.12
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
venwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.13

Bodem

3.13.1 Bodemonderzoek
Als onderdeel van de aanvraag is een nulsituatie-onderzoeksrapport nummer 812171 gedateerd 18 juni
2008 voor de bodemkwaliteit ingediend. Het rapport voldoet inhoudelijk aan de eisen voor wat betreft de
volledigheid van de daarin verschafte informatie. Eveneens voldoet het rapport aan de kwaliteitseisen en
voldoen de opstellers van het rapport aan de integriteitvereisten, die worden gesteld ingevolge hoofdstuk 11
van de Wet milieubeheer en de daarop gebaseerde regeling Kwaliteitsborging in het Bodembeheer
(' KwaliBo').
3.13.2 Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van
bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de
locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.
Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.
Hierbij is gebruik gemaakt van de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten
(NRB). De NRB geeft voor bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten een beschrijving van geschikte
bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Op basis hiervan zijn voor verschillende activiteiten
bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven.
Omdat in de inrichting potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en/of potentieel
bodembedreigende stoffen worden toegepast en opgeslagen, dienen bodembeschermende voorzieningen
op de inrichting aanwezig te zijn overeenkomstig de NRB.
In bijlage XI van de aanvraag om vergunning zijn verklaringen van vloeistofdichte voorzieningen conform
de CUR/PBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen"
opgenomen. Uit deze verklaringen blijkt, dat ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten voldoende en adequate
bodembeschermende voorzieningen op de inrichting aanwezig zijn.
Jager voldoet hiermee aan de gestelde voonwaarden.

3.14

Veiligheid

3.14.1 Preventie middelen en voorzieningen
Jager beschikt voor de inrichting overeen bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverienings- (calamiteiten)
organisatie, welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van
brand en calamiteiten. De gemeentelijke brandweer dient op de hoogte te zijn van de actuele risico' s en de
te treffen maatregelen bij incidenten. De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift van het
bedrijfsnoodplan te krijgen. Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd
gezag,
3.15
Energie
3.15.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking. Naast
deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij
individuele bedrijven.
Jager is niet toegetreden tot een Meerjarenafspraak voor verbetering van de energie-efficiency. Conform de
afspraken in het convenant wordt voor dit bedrijf dan ook het zogenaamde 'gelijkwaardig alternatief' in de
vergunning opgenomen. De Circulaire Energie in de milieuvergunning (Infomil, oktober 1999) is als
uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie,
Aanvraagster heeft voldoende informatie verstrekt over de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop
energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.
Uit de informatie blijkt, dat de stand der techniek wordt toegepast en geen verdergaande
energiebesparende maatregeien mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met 5 jaren.
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In de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) waarin wordt verhezen
naar de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministers van Economische Zaken en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is beschreven op welke wijze het energieaspect moet
worden opgenomen in de milieuvergunning als het bedrijf niet valt onder de toelatingseisen voor het
convenant Benchmarking of de tweede generatie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-2).
Jager behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot één van deze convenanten mogelijk
is.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het
elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m3 per jaar. Wij
volgen bij het opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire. Deze richtlijnen zijn conform onze
beleidsnotitie 'Verruimde reikwijdte en vergunningveriening".
Het totale energieverbruik van de inrichting wijzigt door de inschakeling van een mobiele
puinbreekinstallatie, In verband met het gestelde van 11 in de aanvraag wordt hierbij nog opgemerkt dat het
dieselolieverbruikvan 10.000 liter per jaar voor deze inrichting zal betekenen een verbruik van ca. 1.000
liter gerelateerd aan de vergunde capaciteit met betrekking tot het te breken materiaal. Het totale
energieverbruik is lager dan de grenzen uit de Circulaire. Wij hebben het dan ook niet nodig geacht om in
dit geval voorschriften over het onderwerp energie in de vergunning op te nemen.
3.16
Grondstoffen- en waterverbruik
3.16.1 Leidingwater
Waterbesparing is als ondenwerp relevant voor de milieuvergunning als het verbruik van leidingwater in de
inrichting 5.000 m^ of meer bedraagt. Binnen de inrichting van Jager wordt minder dan 5.000 m^
leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor huishoudelijk gebruik. Voor
proces water en water ten behoeve van stof bestrijd ing wordt grondwater gebruikt.
3.16.2 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 inrichting van Jager 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 Jager en is derhalve in dit kader niet relevant
3.17
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. Richtinggevende relevantiecriteria zijn meer dan 100 werknemers
en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar.
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
3.18
Overige aspecten
3.18.1 M.E.R.-(beoordelings)plicht
De activiteiten die plaatsvinden op de inrichting van Jager vallen niet onder onderdeel C noch onder
onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage 1994, gewijzigd op 7 mei 1999, Stb, 224. Er zijn verder
in de aanvraag ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde situatie geen (aanvullende) activiteiten
opgenomen waarvoor ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 een MER-plicht op grond van
onderdeel C of een m.e.r.-beoordelingsplicht op grond van onderdeel D geldt Voor de aangevraagde
activiteiten hoeft dan ook geen milieueffectrapportage te worden opgesteld.
3.18.2 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van deze vergunning geen
strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of
krachtens de in artikel 13.1, 2e lid, genoemde wetten.
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3.18.3 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 danwei dreigen te ontstaan, dienen daarop
door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. Ongewone voorvallen moeten
bij de provincie Groningen worden gemeld via het algemene telefoonnummer 06-53977863.
3.18.4 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 vooreen ander compartiment In dit geval vindt geen relevante onderiinge
beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.
Naast aspecten die in de Wm aan de orde komen, kan ook afwenteling naar het compartiment water
plaatsvinden. De gevolgen voor het laatstgenoemde compartiment moeten worden beoordeeld door het
bevoegd gezag voor de Wvo. Het waterschap Hunze & Aa' s is als adviseur bij deze procedure betrokken.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen 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 de Jager Groep B.V. de gevraagde veranderingsvergunning te verienen, overeenkomstig de
aanvraag en de daarbij behorende bescheiden;

•

de bij ons besluit van 5 maart 2002, nr. 2002-3249/10, RMM, verieende vergunning in te trekken
voorzover het betreft de activiteit welke bestaat in het de- en monteren van vrachtwagens en
bedrijfswagens, machines en kranen en de opslag van en in- en verkoop van onderdelen.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor een termijn waarvan de einddatum samenvalt met het einde van de
termijn welke is genoemd in de oprichtingsvergunning d.d. 5 maart 2002, nr. 2002-3249/10, RMM, welke
termijn eindigt op 26 april 2012.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende bescheiden maken onderdeel uit van de onderhavinge beschikking : De tekst van de aanvraag
om vergunning van 15 juli 2009 en bijlage IX, Akoestisch onderzoek, rapport 083237-00, versie 2, datum
12 maart 2009. Voorzover de vergunningaanvraag en het akoestisch rapport niet in overeenstemming zijn
met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de veranderingen binnen de inrichting niet binnen drie jaren nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden, zijn voltooid en in werking zijn gebracht
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 6.1.2 t/m 6.1.6.,
nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
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5.5

d
On ertekening en verzend ing

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.
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8 I&M. 2010

secretaris.

Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam, Postbus 20.004,
9641 PA Veendam
Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze & Aa' s. Postbus 195, 9640 AD Veend am
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1
1.1

ALGEMEEN
W e r k i n g s b e r e i k van de v e r g u n n i n g

1.1.1
Deze vergunning heeft betrekking op:
- het breken van puin;
- het mechanisch sorteren van bouw- en sloopafval;
- het shredderen van residu deelstromen uit bouw- en sloopafval;
- het reinigen van grond.

1.1.2
De op de bij de aanvraag gevoegde uitgewerkte plattegrondtekening, nummer 8205 (Terrein inrichting), met
betrekking tot de terreinindeling aangegeven terreingedeelten, mogen uitsluitend worden gebruikt
overeenkomstig de daarbij aangegeven bestemming.

1.1.3
Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen, dat in de inrichting verantwoordelijke personen op de
hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Voordat werkzaamheden worden verricht op het terrein van
de inrichting moeten alle betrokken personen zodanig zijn geïnstrueerd, dat zij handelen overeenkomstig
het gestelde in de voorschriften (bijvoorbeeld door bedrijfsinstructies).

1.1.4
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moeten voldoende terzake deskundige personen aanwezig zijn,
die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen ingrijpen.
2

AFVALSTOFFEN

2.1

Acceptatie

2.1.1
In de inrichting mogen per kalenderjaar de diverse afvalstromen zoals vermeld in de onderstaande tabel
worden be- en verwerkt.
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Afvalstroom

Euralcode

be- en
verwerking
per jaar

maximale opslag

Grond en
grondachtige stromen

17.05.04; 17.05.03*

20.000 ton

20.000 ton

Bouw- en sloopafval

17.03.02; 17.04.07; 17.09.04

10.000 ton

1.000 ton

Puinstromen

17.01.01; 17.01.02; 17.01.03;
17.01.07; 17.03.02

50.000 ton

50.000 ton

Hout of houtachtige
fracties

17.02.01; 19.12.06*

20.000 ton

3.000 ton
1.000 ton C-hout

25.000 ton

10.000 ton

Overige afvalstromen alle binnen de inrichting
mogelijk voorkomende andere
afvalstromen; zie
acceptatieprocedure bijlage VIII
2.1.2

Alle aangeboden afvalstoffen dienen bij aankomst op het terrein van de inrichting visueel gecontroleerd te
worden door een specifiek met deze taak belaste controleur. De visuele controle dient plaats te vinden bij
het lossen van de vracht. De eerste acceptatie vindt plaats bij de weegbrug.

2.1.3
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de bij de aanvraag gevoegde procedure
"acceptatie en verwerkingsbeleid" en de procedure "administratieve organisatie en interne controle".

2.1.4
Wijzigingen in de in voorschrift 2.1.3 vermelde procedures moeten, voordat zij worden doorgevoerd,
schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

3

BREKEN VAN PUIN

3.1

Acceptatie

3.1.1
In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de
volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, ten behoeve van het breekproces:
de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval (BSA);
betonpuin, euralcode 17.01.01;
stenen, euralcode 17.01.02;
tegels en keramische producten, euralcode 17.01.03;
asfaltpuin, euralcode 17.03.02;
mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, euralcode 17,01.07;
3.1.2
De in voorschrift 3.1.1 bedoelde steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten
van onverdachte sloopobjecten, dan wel van gescheiden inzameling op de bouw- en/of slooplocatie en van
erkende (gecertificeerde) sorteerinrichtingen.
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3.1.3
Een partij bouw- en sloopafval van andere herkomst dan in 3.1,2 bedoeld, mag alleen worden geaccepteerd
indien visuele inspectie uitwijst dat de samenstelling van de partij vergelijkbaar is met die van de bedoelde
stromen.

3.1.4
Gecontamineerd bouw- en sloopafval mag niet voor bewerking worden geaccepteerd. Indien deze
afvalstoffen onverhoopt worden aangetroffen, mogen ze tijdelijk in de inrichting, gescheiden van alle andere
in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende
verwerker.

3.1.5
Het asfaltpuin zoals bedoeld in voorschrift 3.1.1 moet bestaan uit restanten van bitumineuze
wegverhardingen, in hoofdzaak bestaande uit asfaltschollen, breekasfalt en/of freesasfalt.

3.1.6
De in voorschrift 3.1.1 bedoelde steenachtige fractie, mag alleen worden geaccepteerd indien de partij
maximaal 1% (m/m) niet steenachtig materiaal bevat

3.1.7
Onder niet steenachtig materiaal wordt verstaan papier, hout, metalen, kunststoffen en ander materiaal.
Partijen die voldoen aan de eis van maximaal 1% niet steenachtig materiaal zijn bijvoorbeeld afkomstig van
selectieve sloopactiviteiten van sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie dan
wel van erkende sorteerinrichtingen.
3.1.8
De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens
onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden
opgeslagen.

3.1.9
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de bij de aanvraag gevoegde procedure
"acceptatie en venwerkingsbeleid" en de procedure "administratieve organisatie en interne controle".

3.1.10
Wijzigingen in de in voorschrift 3.1.9 genoemde procedures moeten, voordat zij worden doorgevoerd,
schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
3.2

Bedrijfsvoering

3.2.1
De aangevoerde vrachten puin dienen voordat het feitelijke breekproces plaatsvindt, door middel van een
zeefinstallatie, te worden ontdaan van het brekerzeefzand.
3.2.2
Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 is het voorzeven van de
steenachtige fractie van bouw- en sloopafval niet noodzakelijk en vervalt het voorschrift 3.2.1,
3.2.3
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.

Pagina 22 van 52

3.2.4
Indien niet civiel technisch 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 de Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit Voordat de
partij brekerzeefzand met het granulaat wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting
beschikbaar te zijn:
datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
uitvoering van de wijze van bemonstering;
de analyseresultaten van het brekerzeefzand.
3.2.5
Alle binnen de inrichting geproduceerde partijen granulaat dienen te voldoen aan de eisen van de Regeling
Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit

3.2.6
De monstername en analyse van het granulaat en brekerzeefzand dienen te geschieden conform de
protocollen die onderdeel uitmaken van het Besluit Bodemkwaliteit
3.2.7
Behoudens het gestelde in voorschrift 3.2.8 is het opmengen van brekerzeefzand met andere
verontreinigde afvalstoffen of reststoffen niet toegestaan.
3.2.8
Het opmengen van brekerzeefzand met andere secundaire grondstoffen, die ter plekke zijn geproduceerd,
is alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat het zeefzand voldoet aan de criteria voor
toepassing, zoals deze zijn gedefinieerd in de Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit
Bodemkwaliteit
3.2.9
Asfaltpuin mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of afvalstoffen. De
vermelde stoffen dienen tevens gescheiden te worden opgeslagen.

3.2.10
Het teerhoudend asfalt mag niet worden opgeslagen. Als er onverhoopt teerhoudend asfalt wordt
aangetroffen dient de leverancier de vracht mee terug te nemen.
3.2.11
De puinbreekinstallatie dient te worden gereinigd, wanneer hij voorafgaande aan het breken van het
steenachtige materiaal, anders dan asfalt, gebruikt is voor het breken van asfalt Verspreiding van de bij
deze reiniging vrijkomende fracties (verzameld stof waswater, enz.) naar de omgeving dient te worden
voorkomen.

3.2.12
Indien onverhoopt een geproduceerde partij granulaat niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Regeling
Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit dient deze partij gescheiden te worden
opgeslagen en te worden afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerkingsinrichting.

3.2.13
Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 mag in afwijking van het gestelde
in het vorige voorschrift de partij granulaat, die niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Regeling
Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit alsnog achteraf worden gezeefd. Hierbij mag geen
vermenging met andere partijen plaatsvinden.
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4

Grond

4.1

Acceptatie

4.1.1
In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de
volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, ten behoeve van het grondreinigsproces:
-grond en stenen die gevaariijke stoffen bevatten, euralcode 17.05.03*;
-grond en stenen die niet vallen onder euralcode 17.05.03, euralcode 17.01.04;

4.1.2
De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit
de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

4.1.3
Elke partij of samengevoegde partij dient te worden gekwalificeerd. Ten behoeve van kwalificatie dient een
grondonderzoek (partijonderzoek) te worden uitgevoerd conform de parameters uit het Stoffenpakket Grond
& Bagger uit de Regeling Bodemkwaliteitvan het Besluit Bodemkwaliteit

4.1.4
Het is vergunninghouder niet toegestaan om asbesthoudende grond te accepteren. Indien onverhoopt toch
asbesthoudende grond op de inrichting is geaccepteerd, dient dit te worden afgevoerd naar een erkende
verwerker.

4.1.5
Asbesthoudende grond dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdooriatend, van
voldoende sterkte, kunststof verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van
de figuur overeenkomstig het Productenbesluit asbest (17 december 2004).

4.1.6
Wanneer asbest(houdend) afval door vorm of formaat niet in het in het vorige voorschrift genoemde
verpakkingsmateriaal kan worden opgeslagen, dient het asbest in een afgesloten container te worden
opgeslagen.

4.1.7
Transportfaciliteiten en handelingen met asbesthoudende grond moeten zodanig zijn dat beschadiging van
het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
4.1.8
De container, zoals bedoeld in paragraaf 4.2.2, moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst
zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
Volle containers moeten binnen twee werkdagen worden afgevoerd.
4.2

Opslag

4.2.1
Alle aangevoerde verontreinigde grond moet op een vloeistofdichte vloer worden gestort en opgeslagen.
4.2.2
Op de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de
geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle containers
moeten binnen een week worden afgevoerd.
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4.2.3
In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaariijke afvalstoffen, moeten worden opgeslagen
overeenkomstig het gestelde in PGS 15 en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende
wettelijke bepalingen
4.2.4
Verontreinigde grond moet op een vloeistofdichte voorziening, gescheiden naar soort en kwaliteit van alle
andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen,
4.3

Bedrijfsvoering

4.3.1
Het reinigen van de verschillende soorten grond, dient overeenkomstig het in de aanvraag om vergunning
beschreven reinigingsproces te worden uitgevoerd,
4.3.2
Elke partij of samengevoegde partij dient na de reiniging te worden gekwalificeerd. Ten behoeve van
kwalificatie dient een grondonderzoek (partijonderzoek) te worden uitgevoerd conform de parameters uit het
Stoffenpakket Grond & Bagger uit de Regeling Bodemkwaliteit van het Besluit Bodemkwaliteit,

5

LUCHT

5.1

Algemeen

5.1.1
De voorschriften voor wat betreft de luchtaspecten in de oprichtingsvergunning van 5 maart 2002, nr, 20023249/10, RMM, zijn eveneens van toepassing op de verandering van de inrichting.
5.2

Stuifgevoelige stoffen

5.2.1
In de inrichting moet op een hoogte van maaiveld + 10,00 m. een doelmatige windsnelheidsmeter en
windrichtingsmeter aanwezig zijn. De windsnelheid en windrichting moeten worden geregistreerd en uit de
registratie resulterende gegevens moeten gedurende 6 maanden op de inrichting worden bewaard.
5.2.2
Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.
5.2.3
Ter beperking van de stofemissie moet het laden en lossen in de openlucht worden gestaakt indien -gelet
op de stuifklasse- de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt: klasse S4 en S5: 20 m/s,
windkracht 8, stormachtige wind",
5.2.4
Bij de opslagplaatsen voor stuifgevoelige stoffen van de klasse S4 moet preventief bevochtiging
plaatsvinden met behulp van een mobiele of de stationaire sproei-installatie conform de aanvraag. Met deze
sproei-installatie moeten de opslagplaatsen over het volledige oppervlak en tot het hoogste punt kunnen
worden besproeid.
5.2.5
Dagelijks na gebruik van de installatie(s) moet eventueel ophopende stof binnen de inrichting en zwerfvuil
zowel binnen als buiten de inrichting worden verzameld en zonder stofverspreiding worden afgevoerd.
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5.2.6
Tijdens het breken van steenachtig materiaal dient besproeiing te worden toegepast waardoor venwaaiing
van stof kan worden tegen gegaan.
5.2.7
De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport vanuit de
inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van
zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
5.2.8
Zo vaak als nodig is om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen doch minstens één maal
per week, moet het verharde terrein van de inrichting worden gereinigd met een sproei- en veegwagen.
5.2.9
Wanneer de weerssituatie (windkracht > 6 oftewel ^ 14 m/s) en de aard van het materiaal dat nodig maken,
moet de lading van de uit de inrichting vertrekkende vrachtwagens worden afgedekt

5.2.10
Van voertuigen die de weg kunnen vervuilen dienen voor het veriaten van de inrichting de wielen zijn
gereinigd.

5.2.11
De afstortpunten van de puinbreekinstallatie moeten zijn voorzien van adequate en effectieve
windafschermingen om stofhinder te voorkomen.

5.2.12
Ter verdere voorkoming van verstuiving dienen transportbanden zoveel mogelijk tegen windinvloeden te zijn
beschermd.

5.2.13
Om stofhinder vanwege transportbewegingen te beperken is de maximum snelheid op het gehele terrein
van de inrichting bepaald op 15 km. per uur. Deze snelheidsbeperking is met verkeersborden aangegeven.
5.3

Geur

5.3.1
Binnen de inrichting mogen geen partijen afvalstoffen worden geaccepteerd en worden verwerkt die
aanleiding geven tot overiast van geur buiten de inrichting.
Indien het bevoegd gezag daartoe aanleiding ziet kan het bevoegd gezag vergunninghouder opdragen een
geuronderzoek te laten uitvoeren (bijvoorbeeld analyse van klachten, hinderenquête). Het geuronderzoek
dient door een onafhankelijk bureau te worden uitgevoerd overeenkomstig de wijze vermeld in het
"Document Meten en Rekenen Geur (Publicatiereeks lucht 15 december 1994)".
Het onderzoeksrapport dient, nadat een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot het verrichten van een
geuronderzoek vanwege het bevoegd gezag aan de vergunninghouder is bekendgemaakt, binnen 6
maanden in het bezit van het bevoegd gezag te zijn en dient ten minste te bevatten respectievelijk te
beschrijven:
- de 1, 2, 3, 4, 5 en 6 g.e. contouren;
- een beschrijving van de geurbelastende activiteiten van de inrichting;
- een beschrijving van de technische en organisatorische mogelijkheden welke een reductie van de
geurbelasting tot gevolg hebben;
- de kosten van de geurbelasting beperkende mogelijkheden.
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6

BODEM

6.1

Onderzoeken

6.1.1
Als kwaliteitvan de bodem als referentiesituatie, geldt het bij de aanvraag om vergunning als bijlage
gevoegde "Ven/olgonderzoek Bodem 18,06.2008", bijlage X.

6.1.2
Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten
hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen
en de invloed van de inrichting op de kwaliteitvan de bodem (grond en grondwater) binnen vier weken na
beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd..Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige
onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt
overgegaan, aan ons te zijn overgelegd. De resultaten van het onderzoek dienen uiteriijk drie maanden na
het uitvoeren van het onderzoek aan ons te zijn overgelegd.
6.1.3
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en
een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de
inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

6.1.4
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740,

6.1.5
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
herhalingsonderzoek.

6.1.6
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
6.2

Rapportage NRB

6.2.1
Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en
voorzieningen voldoen aan bodemrisico A en A*, zoals gedefinieerd in de NRB.

6.2.2
Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV- Verklaring Vloeistofdichte
Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden
overgelegd.

6.2.3
Voor het inwerking treden van de vergunning dient aan de hand van NEN 3399/ NEN 3398 de
bedrijfsriolering te worden geïnspecteerd op lekdichtheid. Bij afkeuring dient binnen 6 weken te worden
voldaan aan de eis van lekdichtheid als vermeld in de NEN 3399/ NEN 3398.
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6.3

Bescherming

6.3.1
De bedrijfsactiviteiten die een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1 behoeven,
moeten een voorziening hebben die in overeenstemming is met de NRB,
6.3.2
Een vloeistofdichte vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof van het
vloeistofdichte vloergedeelte kan aflopen, anders dan naar de bedrijfsriolering die op het vloeistofdichte
vloergedeelte is aangesloten.

6.3.3
Daar waar op grond van de NRB sprake is van een vloeistofdicht(e) voorziening moet de vloeistofdichtheid
hiervan worden beoordeeld en goedgekeurd worden door een deskundig inspecteur, als bedoeld in
voorschrift 6,4,2.

6.3.4
De schriftelijke instructie met betrekking tot de bedrijfsinterne controles, zoals vermeld in de NRB, moet
altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. Vergunninghoudster moet erop
toezien dat de instructies worden nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd.
Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:
- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.
De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaren worden bewaard in het centraal register.
6.3.5
Beschadigingen aan de verharding(en) moeten terstond worden gerepareerd, zodanig dat weer wordt
voldaan aan bodemrisico categorie A.
Doorvoeren van kabels en leidingen inclusief lekplaten en bevestigingspunten op of in een vloeistofdichte
vloer of verharding moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
6.4

Maatregelen

6.4.1
Als bewijs van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering moet een
geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aan het bevoegd gezag kunnen worden getoond.
Hiertoe moeten de reeds aanwezige vloeren, verhardingen of bedrijfsrioleringen, bij het in werking treden
van de vergunning, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd door een Deskundig
Inspecteur.
6.4.2
Een Deskundig Inspecteur is een persoon die tenminste voldoet aan de eisen van deskundigheid en
onafhankelijkheid, zoals omschreven in Kiwa/PBV-Rapport WF 98-01 "Deskundigheidseisen inspecteur
bodembeschermende voorzieningen". Een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen wordt
verkregen door de inspectie uit te laten voeren door een bij Stichting ODI/VDV aangesloten bureau of door
een op basis van BRL-1151 gecertificeerd bedrijf
6.4.3
Indien een vloer, verharding of bedrijfsriolering na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt,
moeten de door de inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelmaatregelen binnen de eveneens
in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet
opnieuw een inspectie overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.
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6.4.4
De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de
checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44.

6.4.5
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping).

6.4.6
Binnen de inrichting dient voldoende absorptiemateriaal aanwezig te zijn om indringing van gemorste
stoffen in de bodem en/of verdere verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te
absorberen en op te ruimen, Absorptiemateriaal dient voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn.
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7

GELUID

7.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ii), veroorzaakt door de inrichting, mag, hierna
genoemde waarden niet overschrijden.

Punten
vergunningpunt 1
vergunningpunt 2
vergunningpunt 3

Coördinaten
x = 256251
y = 569811
x = 256121
y = 570052
x = 256056
y = 569896

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

(07.00-19.00 uur)

(19.00-23.00 uur)

(23.00-07.00 uur)

62 dB(A)

32 dB(A)

29 dB(A)

66 dB(A)

33 dB(A)

30 dB(A)

61 dB(A)

32 dB(A)

30 dB(A)

7.2
Het maximale optredende geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de
inrichting, mag, gemeten in meterstand 'fast', gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm, de hierna
genoemde waarden niet overschrijden.

Punten
vergunningpunt 1
vergunningpunt 2
vergunningpunt 3

Coördinaten
x = 256251
y = 569811
x = 256121
y = 570052
X = 256056
y = 569896

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

(07.00-19.00 uur)

(19.00-23.00 uur)

(23.00-07.00 uur)

70 dB(A)

53 dB(A)

53 dB(A)

69 dB(A)

68 dB(A)

68 dB(A)

80 dB(A)

80 dB(A)

80 dB(A)

7.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding 'Meten en Rekenen Industrielawaai' van 1999. De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter ten
opzichte van het maaiveld ter plaatse. De vergunningpunten zijn weergegeven op een tekening die als
bijlage (2) aan de vergunning is toegevoegd.
7.4
De voorschriften 7.1, 7.2 en 7.3 hebben betrekking op het in werking zijn van de inrichting overeenkomstig
de bij dit besluit verieende veranderingsvergunning en strekken ter vervanging van de aan de
oprichtingsvergunning d.d. 5 maart2002, nr, 2002-3249/10, RMM, verbonden voorschriften 8.1 toten met
8.4 en van de aan de veranderingsvergunning d.d. 22 juni 2004, nr. 2004-15.933/26, MV, verbonden
voorschriften 4.1 tot en met 4.3.
7.5
Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de vergunning dienen de geluidsemissie en -immissie te
worden bepaald en te worden getoetst aan de voorschriften 7.1 en 7.2; de resultaten hien/an dienen binnen
de genoemde termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
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8

AFVALWATER

8.1

Algemeen

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid en/an:
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.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
AFGEWERKTE OLIE:
Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid met een van
de afvalstoffencodes 13 01 01* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08* en 13 03 01* tot en met
13 03 10*, op minerale of synthetische basis, die hetzij door vermenging met andere stoffen hetzij op
andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
ASBESTHOUDEND AFVAL:
Afval waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal amfiboolasbestconcentratie). Tevens wordt onder
asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.
Toelichting
De norm voor asbest ten behoeve van hergebruik van puingranulaat of grond is met een brief van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (Stb, 1999-2000, 25834, nr. 17) op 10
mg/kg hechtgebonden asbest gesteld. Deze norm is het gevolg van de resultaten van onderzoeken, waaruit
gebleken is dat regulier bouw- en sloopafval verontreinigd is met asbest De ARBO-norm voor asbest staat
op dit moment op 100 mg/kg, dus er is een ruime veiligheidsmarge in acht genomen.
ASFALT NIET TEERHOUDEND:
Asfalt dat als bindmiddel bitumen bevat met een concentratie kleiner dan 75 mg/kg d.s. PAK,
ASFALT, TEERHOUDEND:
Asfalt dat als bindmiddel teer bevat met een concentratie groter of gelijk aan 75 mg/kg d.s. PAK.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit
BOUW- EN SLOOPAFVAL:
Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden,
renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.
BESLUIT BODEMKWALITEIT:
Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteitvan de bodem.
BREKERZEEFZAND:
De fractie die bestaat uit steenachtige deeltjes met een korrelgrootte tussen 0-10 mm en die verkregen
wordt bij het afzeven van een steenachtige fractie van bouw- en sloopafval vóór het breken.
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie
erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag
voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
BRL 2506, versie 1999-06-17:
Nationale Beoordelingsrichtlijn voor de productie van granulaat uit bouw- en sloopafval.
BSB:
Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen.
CATEGORIE 1-GROND:
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals aangegeven in de
Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit, overschrijdt en op zodanige wijze wordt
gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor
anorganische stoffen, zoals aangegeven in de Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit
Bodemkwaliteit wordt overschreden.
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CATEGORIE 2-GROND:
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals aangegeven in de
Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit, overschrijdt en op zodanige wijze wordt
gebruikt dat, slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor
anorganische stoffen, zoals aangegeven in de Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit
Bodemkwaliteit wordt overschreden,
C-hout:
Hout in het afvalstadium dat gevaariijke stoffen bevat.
CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR, vierde herziene uitgave
januari 2005).
DAKGRIND:
Afval van daken dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit dakgrind en dakleer en/of teermastiek.
EFFECTGERICHTE BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN:
Een fysieke voorziening die de kans op emissies reduceert. Het betreft hier voorzieningen in of direct op de
bodem die moeten voorkomen dat stoffen die uit installaties zijn vrijgekomen in de bodem terecht kunnen
komen.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteitvan de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het
grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GASFLES:
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een
aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.
GECERTIFICEERD GRANULAAT:
Granulaat dat is geproduceerd conform de BRL 2506.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederiand verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GRANULAAT:
Een los materiaal bestaande uit steenachtige deeltjes verkregen bij het breken van
betonpuin/metselwerkpuin/asfalt
GROND:
Niet-vormgegeven stof met een vaste structuur, die van natuuriijke oorsprong is, niet door de mens is
geproduceerd en onderdeel van de Nederiandse bodem kan uitmaken. Onder grond wordt mede begrepen
ontwaterde/gerijpte bagger.
HERGEBRUIK:
Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof
ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
Kga:
Klein gevaariijk afval, gevaariijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven,
LR-STOOMWEZEN:
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LLoyd's Register Stoomwezen.
NEN:
Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil), uitgave 2001.
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:
Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie
dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd,
OLIE-AFSCHEIDER:
(Conform NEN 7089) toestel dat is bestemd voorde behandeling van oliehoudend afvalwater waarin olie
door opdrijving grotendeels wordt venwijderd uit het af\/alwater,
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het CUR/PBV 44 document Model Verklaring vloeistofdichte voorziening in bijlage
C van de vierde herziene uitgave januari 2005.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties'.
REGELING BODEMKWALITEIT
Regeling bodemkwaliteitvan 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteitvan
de bodem.
REOB:
Certificatieschema Onderhoud kleine Blusmiddelen.
SCHONE GROND:
Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven
in de Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit overschrijdt
SORTEERINRICHTING:
Inrichting waar bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval gesorteerd worden in verschillende fracties, gericht
op hergebruik.
SORTEERZEEFZAND:
De fractie 0-10 mm groot die vrijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval vóór het
sorteerproces.
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.
VERONTREINIGD BOUW- EN SLOOPAFVAL:
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Bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat be- of venwerking met de hoofdstroom van het
reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat
niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is
verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roeten dakafval.
VERWIJDERING:
Het totaal van handelingen met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan tot en met nuttige toepassing
dan wel definitieve verwijdering.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde ah/oer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100
% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat
deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
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BIJLAGE 2 : Vergunningpunten Geluid
Jager locatie Zwaaikom 32 Veendam
Vergunningenpunten Geluid
LEGENDA
'iW///7/A

Bebouwingsgebied

^ S ^ S

Bodemgebied
GeboLW
Hoogtelijn

a
^

OnNanger
Punlbron
Scherm

"265800

255900

256000

266100

256200

256300

266400

Industrielawaai - IL, Vergunningmodel Jager - 083237-00 - RBS - L^max [O:\Geiuid - GeonoiseVJager Veendam\Geonoise (EH) 271008\Geonoise {EH) - 271008\), Geonolse V5,42
Provincie Groningen
november 2008
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BIJLAGE 3 : Luchtkwaliteitsbeoordeling

project:

Luchtkwaliteit Jager - Omrin, Veendam

auteur:

H.J. Bakker, 4854

datum:

13 januari 2010

Luchtkwalteits beoordeling
Inleiding
Ten gevolge van de emissies van een aantal stoffen zal de luchtkwaliteit in de omgeving van een bedrijf in
meerdere of mindere mate beïnvloed worden. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt is berekend in
vooriiggende notitie. De berekeningen zijn uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding
van Luchtverontreiniging. Dit is de in Nederland voorgeschreven berekeningsmethoden voor puntbronnen
volgens het meet en rekenvoorschrift. Vervolgens zijn deze verontreinigingen getoetst aan de geldende
luchtkwaliteitseisen zoals die zijn weergegeven in Titel 5.2 van hoofdstuk 5 van de wet milieubeheer.

Bronnen
Jager emitteert een aantal stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen beïnvloeden. Het gaat hierbij
om de volgende stoffen Fijnstof (PMio) en Stikstofdioxide (NO2).
PM10 wordt geëmitteerd door de het verwerken van puin door middel van een puinbreker, shredderen van
Houtop en bewerking (opslag en reiniging) van grondstromen. Daarnaast zullen de vrachtwagentransporten
en (aandrijf-) motoren een bijdrage in de fijnstofemissie en NOx emissie hebben.

Nieuw Nationaal model
Concentraties van luchtverontreiniging op leefniveau ten gevolge van een bron kunnen, afhankelijk van de
meteorologische omstandigheden, sterk fluctueren. De belangrijkste meteorologische parameters die de
luchtkwaliteit op leefniveau op een gegeven moment bepalen zijn: windrichting, windsnelheid en
temperatuuropbouw van de atmosfeer. Daarnaast wordt de concentratie ook bepaald door meer statische
parameters, zoals bronparameters (schoorsteenhoogte, warmte-emissie uit de schoorsteen, invloed van
omringende gebouwen) en omgevingsparameters (ruwheid van het omringende gebied). Uiteraard wordt de
concentratie ook bepaald door de vracht van de verontreinigende stof, die ook nog in meer of mindere mate
kan fluctueren.
Het model moet eigenlijk een voorspelling doen van de toekomstige luchtkwaliteit. Omdat wel de
toekomstige emissies van de bedrijven bekend zijn, maar uiteraard niet de toekomstige meteorologische
parameters, is op landelijk niveau afgesproken dat de meteorologie over de jaren 1995 t/m 2004
representatief is voor toekomstige jaren.
Het Nieuw Nationaal Model (NNM) is gebaseerd op een zgn. Gaussisch pluimmodel. Met het Gaussisch
pluimmodel kan de gemiddelde concentratie op een bepaald punt in de omgeving van de bron (hetzg.
receptorpunt), uitgaande van meteorologie-, bron- en omgevingsparameters, over een korte periode
berekend worden. Gebruikelijk is dat voor een goed beeld van de gevolgen van de emissie van de
bron(nen) de concentraties op enkele honderden receptorpunten berekend worden.
Het NNM rekent per uur een concentratie uit. Over een periode van 10 jaar (1995 t/m 2004) betekent dit dat
er per receptorpunt 87672 uunwaarden beschikbaar zijn. Afhankelijk van de aard van de verontreinigende
stof en de bijbehorende luchtkwaliteitsnormen kan uit deze gegevens op elk receptorpunt de
jaargemiddelde concentratie of het aantal overschrijdingsuren of -dagen berekend worden.
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Bij het toetsen aan de grenswaarden dient de totale concentratie in ogenschouw genomen te worden, dus
niet alleen de luchtverontreiniging die door de inrichting veroorzaakt wordt, doch ook die van alle andere
bronnen. In de praktijk komt dat er op neer dat ten eerste nagegaan moet worden hoe groot de
achtergrondconcentratie in de omgeving van de inrichting is. Vervolgens moet de bijdrage van de bronnen
daar bij opgeteld worden.
Het NNM maakt voor berekening van de stoffen gebruik van achtergrondconcentraties uit het zgn. GCNbestand. Het GCN-bestand (GCN staat voor "Generieke Concentraties Nederiand") en is een door het
RIVM ontwikkelde en door VROM vastgesteld bestand waaruit voor elke plaats in Nederiand
achtergrondconcentraties gehaald kunnen worden. Deze achtergrondconcentraties zijn geconstrueerd uit
berekeningen van alle bekende bronnen (niet alleen industriële bronnen, maar ook verkeer, huishoudens,
landbouw, etc. zijn daarin meegenomen) en geijkt aan de op verschillende plaatsen in Nederiand gemeten
feitelijke luchtkwaliteit. De GCN-waarden worden dus geacht een getrouw beeld te geven van de
achtergrondconcentratie. In het GCN zijn verder ook correcties opgenomen om de neerwaartse trend van
de achtergrondconcentraties in rekening te brengen.

Luchtkwaliteitsnormen
Voor de luchtkwaliteit zijn in ons land een aantal toetscriteria van toepassing.
De luchtkwaliteitseisen van titel 5.2 van de wet milieubeheer zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn
voor de luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het
beheer van de luchtkwaliteit) en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen. De wet milieubeheer kent
grenswaarden voor de volgende stoffen:
afkorting

waarden

fijn stof
(zwevende
deeltjes,
deeltjes met een
aërodynamische
diameter kleiner
dan 10 pm)

PMio

40 pg/m als jaargemiddelde concentratie

stikstofdioxide

NO,

Status
grenswaarde

50 pg/m" als vierentwintig-uurgemiddelde
concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal
vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden
overschreden

grenswaarde

200 pg/m als uurgemiddelde concentratie, waarbij
geldt dat deze maximaal achttien maal per
kalenderjaar mag worden overschreden
40 pg/m" als jaargemiddelde concentratie, uiteriijk op 1
januari 2010

grenswaarde

grenswaarde

Voor NOx zijn ook grenswaarden voor ecosystemen geformuleerd. Aangezien de (verre) omgeving van
Jager - Omrin te Veendam niet aan de definitie van ecosysteem voldoet is niet aan deze grenswaarden
getoetst.
Voor grenswaarden (en richtwaarden) van de wet milieubeheer geldt dat deze van toepassing op alle
plaatsen, behalve de werkplek.

Verplichtingen uit de Wet Luchtkwaliteit
Op grond van artikel 5.16 lid 1 mogen bestuursorganen hun bevoegdheden pas
uitoefenen indien is aangetoond dat aan de vereisten van dat artikel is voldaan:
Het besluit mag worden genomen indien aan een van onderstaande eisen wordt voldaan;
1 a:
Men voldoet aan de grenswaarden
1 b1:
De luchtkwaliteit niet veranderd
1 b2:
De luchtkwaliteit per saldo niet verslechterd (salderingsproject)
1c:
Het initiatie "Niet in betekenende mate bijdraagt (3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10)
1d:
Het project is opgenomen in het Nationaal Saneringsprogramma Luchtkwaliteit.
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Bronnen
In de aanvraag is de navolgende Informatie over de emissies van de bronnen gevoegd.
Tabel brongeven
Bronnaam
Houtshredder
met Shovel
en Kraan
X Bron [m]

256195

Vrachtwagens
op het terrein
256140

Y Bron [m]
X gebouw [m]

569955

569859

Puinbreker
met extra
kraan en
shovel

Grondreiniger

Open
overslag div.
grondstromen

256186

256123

256122

569885

569994

569988

Y gebouw [m]
Hoogte Gebouw [m]
Lengte Gebouw [m]
Breedte Gebouw [m]
Oriëntatie gebouw [°]
Lengte Oppervlaktebron [m]

67,7

Breedte Oppen/laktebron [m]
Oriëntatie l°]

61,5
166

Hoogte schoorsteen [m]
Inw. diameter [m]

0,1
0,11
283

Uitw. diameter [m]
Rookgas Temperatuur [K]
Rookgas debiet [m3/s]

0,05
0
571

Warmte Emissie [MW]
Bedrijfsuren [uren/jaar ]

2,25
0,1

0,11
283

0,11
283

0,1
0,11
283

0,05
0

0,05
0

0,05
0

250
6,72E-05
3,89E-04

2496
2,56E-07

5

NOx[kg/s]

3,63E-05
6,15E-04

4380
2,00E-08
8,38E-07

%N02inN0x

5

5

PM10[kg/s]

2

1,5
0,1

2,6

8760
1,74E-05

4,33E-06
5

Modellering - verspreidingsberekening
Met behulp van het Nieuw Nationaaal model, (implementatie KEMA, Surfer 2009,1) is voor twee stoffen
een verspreidingsberekening uitgevoerd.
Meteorologische periode

1995

t/m

2004

Meteorologische gebied

Geïnterpoleerd tussen Schiphol en Eindhoven
voor locatie:
256000
0,40

Ruwheidslengte Zo
Midde iingstijd

PMio:
NO2:

Immissiegebied

571000

Roosterafstand

Links onder
Rechts onder
Rechts boven
Links boven
40 meter

Receptorhoogte

1 meter

24 uur
1 uur
255600
256600
256600
255600

569400
569400
570400
570400
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Nadere details van de berekening zijn weergegeven in bijlage 1 en 2.
Figuur 1: Modelweergave van alle bronnen.

/ / ^i m
De puntbronnen zijn weergegeven als een X en de oppervlaktebron is weergegeven
als een raster.
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RESULTATEN
Stikstofdioxide. (NO2)
Jager emitteert NOx (mengsel van NO en NO2) als verbrandingsemissie. Voor de toetsing aan de
luchtkwaliteit worden de NO2 componenten getoetst. Hierbij wordt in de berekening van de NO2
concentratie rekening gehouden met de omvorming van NO naar NO2 onder invloed van Ozon.
De achtergrond concentratie stikstofdioxide bedraagt ongeveer 13 |ig/m^ (referentiejaar 2010). (zie figuur
2) Uit de berekening van de bronbijdragen blijkt een bijdrage van 0,4 tot 1,6 ng/m\ (zie figuur 3) Aan
jaargemiddelde grenswaarde van 40 |ig/m^ wordt ruimschoots voldaan.
Uit de berekeningen is eveneens gebleken dat de uurgemiddelde grenswaarde( max 18 uur per jaar) van 200
|ig/m^ op 1 gritpunt van het raster wordt overschreden. Dit gritpunt (256200,569960) bevindt zich echter op
zeer kort afstand van een bron (Houtshredder met Shovel en Kraan, 256195,569955) binnen de inrichting
alwaar de regels van titel 5.2 van de wet milieubeheer niet van toepassing zijn. (zie figuur 4). Op alle
overige rasterpunten is het aantal overschrijdingsuren lager dan 18.
De inrichting voldoet aan de luchtkwaliteitseis voor fijnstof.

Fijn stof (PM,0)
Jager emitteert PMIO als verbrandingsemissie en emissie als gevolg van grond opslag (opslag, overslag). De
jaargemiddelde achtergrond concentratie PMio varieert tussen de 17 en 18 |j,g/m^ (zie figuur 5) De
jaargemiddelde bronbijdrage van de inrichting bedraagt ca 7 (xg/m . (zie figuur 6)
De cumulatieve jaargemiddelde concentratie is daarmee 25 |J.g/m (incl aftrek voor zeezout).
hl (figuur 7) is weergegeven hoeveel dagen de vierentwintig uursconcentratie hoger is dan 50 \i.%lnv'. Zowel
het aantal overschrijdingsdagen (max 35 dagen) als de jaargemiddelde concentratie ( max 40
jaargemiddelde concentratie) zijn buiten de grens van de inrichting lager dan de gestelde normen.
De inrichting voldoet aan de luchtkwaliteitseis voor stikstofdioxide.

Conclusie
De aanvraag voldoet qua luchtkwaliteit aan de eisen van bijlage 2 van de wet milieubeheer.
(Er wordt voldaan aan de grenswaarden van de wet luchtkwaliteit.)
Hieruit kan worden geconcludeerd dat aan de vereiste van art 5.161id la wordt voldaan en het bevoegd
gezag positief op de aanvraag mag beschikken.
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Figuur 2: Achtergrond concentratie N02 (GCN, 2010, vastgesteld per 1x1 km)
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Figuur 4: Aantal overschrijdingsuren van de 200 jig/m^ NO2 (incl achtergrond)
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Figuur 5: Achtergrond concentratie PMio (GCN, 2010, vastgesteld per 1x1 km)
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Figuur 6: Bronbijdrage PMio (Jaargemiddelde concentratie excl achtergrond)
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Figuur 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 50 ng/m3 (incl achtergrond maximaal 35 dagen')
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Bijlage 1: Scenario bestand NO2
KEMA STACKS VERSIE 2009.1
Release 9 juni 2009

N02

Stof-identificatie:
start datum/tijd:

16-10-2009

16:35:52

datum/tijd journaal bestand: 16-10-2009

16:46:23

Geen percentielen

berekend

Bron(nen)-bijdragen

PLUS achtergrondconcentraties

Generieke Concentraties van Nederland

berekend!

(GCN) gebruikt:

Prognostische berekeningen met referentie jaar:
Er is gerekend met 2010 achtergrond

2010

GCN-waarden

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009
identificatie van GCN-data voor het

Ie jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

2e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

3e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

4e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

5e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

6e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

7e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

8e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het

9e jaar;

versie 17-02-09 van

1.0

identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;

versie 17-02-09 van

1,0

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de meteo is bepaald

:

256000

570999

Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol
opgegeven emissie-bestand
Doorgerekende

C:\Stacks91\input\emis.dat

(meteo)periode

Start datum/tijdD:
Eind

gebruikt

1- 1-1995

1:00 h

datum/tijdD: 31-12-2004 24:00 h

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is

:

87 600

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
met coördinaten:
256000
57100D
gem.

windsnelheid, neerslagsom en gem.

sektor(van-tot) uren

1
2
3
4
5
6

%

( 1 5 - 45)

4764.0

( 45- 75)

7074.0

( 75-105)

5448.0

(105-135)

5357.0

4.9
5.4
8.1
6.2
6.1

(135-165)

6325.0

7 .2

(-15-

15)

4304.0

achtergrondconcentraties

ws neerslag{mm)

3.4
3.7
4.1
3.4
3.2
3.4

N02

119.50

8.7
9.9

110.70

11.8

164.70

167.80

14.8

391.60

18.1

578.30

21.9

receptor-lokatie

(ug/m3)

03

58 9
57 0
51 5
42 2
36 9
30 3
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7 (165-195)
8 (195-225)
9 (225-255)
10 (255-285)
11 (285-315)
12 (315-345)
gemiddeld/som

8936.0
12046.0
11525.0
9233.0
6887.0
5701.0
87600.0

10
13
13
10
7
6

2
8
2
5
9
5

4.2
4.9
5.7
4.7
4.1
3.6
4.3

1099 70
2162 90
1667 50
1113 90
783 70
376 30
8745 40

lengtegraad: D:
5.0
breedtegraad: D: 52.0
Bodemvochtigheid-indexG:
1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D:

19
16
11
8
7
7

7
2
9
7
3
4

13 3

33 8
40 3
52 1
59 2
62 5
61 3
48 2

0.20

Aantal receptorpunten
G
676
Terreinruwheid receptor gebied [m]G:
0.4007
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]Q:
1.0
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]a
13.38713
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridG
17.41013
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksG
789.43729
Coördinaten
(X,Y)D:
256200,
569960
Datum/tijd
(yy,mm,dd, hh)G: 1999
2
6 20
Aantal bronnen

D:

********* Brongegevens van bron
D:
1
** PUNTBRON **
1. Houtshredder met Shovel en Kraan
X-positie van de bron [m]D:
256195
Y-positie van de bron [m]G:
569955
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
2.6
Inw. schoorsteendiameter
(top)D:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)D:
0.11
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) D:
0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
13.19878
Temperatuur rookgassen (K)
D:
283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.000
Warmte emissie voor deze bron constante
ingelezen - waarde
N02 fraktie in het rookgas [%]
:G
:
5.00
Aantal bedrijfsuren:
5255
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000615000

********* Brongegevens van bron
G:
2
** PUNTBRON **
2. Vrachtwagens op het terrein
X-positie van de bron [m]D:
256140
Y-positie van de bron [m]G:
569859
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
1.5
Inw. schoorsteendiameter
(top)a:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)O:
0.11
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
13.19878
Temperatuur rookgassen (K)
Q:
283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.000
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde
N02 fraktie in het rookgas [%]
:D
:
5.00
Aantal bedrijfsuren:
43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000000838

********* Brongegevens van bron
O:
3
** PONTBRON **
3. Puinbreker met extra kraan en shovel
X-positie van de bron [m]G:
256186
Y-positie van de bron [m]D:
569885
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]a:
2.3
Inw. schoorsteendiameter
(top)D:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)a:
0.11
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
13.19878
Temperatuur rookgassen (K)
G:
283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
Q:
0.000
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde
N02 fraktie in het rookgas [%]
:D
:
5.00
Aantal bedrijfsuren:
2622
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000389000

********* Brongegevens van bron
D:
** PUNTBRON **
4. Grondreiniger

4

X-positie van de bron [m]D:
256123
Y-positie van de bron [m]D:
569994
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)D:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)D:
0.11
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
13.19878
Temperatuur rookgassen (K)
G:
283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.000
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde
N02 fraktie in het rookgas [%]
:D
:
5.00
Aantal bedrijfsuren:
29200
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000004330

Pagina 48 van 52

Bijlage 2: Scenario bestand PMi
KEMA STACKS VERSIE 2009.1
Release 9 juni 2009

Stof-identificatie:

FIJN STOF

start datum/tijd:
16-10-2009 16:33:10
datum/tijd journaal bestand: 16-10-2009 16:59:57
Geen percentielen berekend
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:
4 ug/m3
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PMIO zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met
6 dagen
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt:
Prognostische berekeningen met referentie jaar:
2010
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009
identificatie van GCN-data voor het Ie jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 6e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 7e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 8e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 9e jaar; versie 17-02-09
identificatie van GCN-data voor het 10e jaar; versie 17-02-09
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de meteo is bepaald :
256000 570999
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\input\emis.dat
Doorgerekende (meteo)periode
Start datum/tijdG: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdG: 31-12-2004 24:Ü0 h
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is
:
87 600
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
met coördinaten:
256000
571000
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren
%
ws neerslag(mm) FIJN STOF
1
2
3

(-15- 15)
( 15- 45)
( 45- 75)

4304.0
4764.0
7074.0

4.9
5.4
8.1

3.4
3.7
4.1

164.70
119.50
110.70

19.4
20.7
22.4
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4
( 75-105)
5
(105-135)
6
(135-155)
7
(165-195)
8
(195-225)
9
(225-255)
10
(255-285)
11
(285-315)
12
(315-345)
gemiddeld/som

5448 0
5357 0
5325 0
8936 0
12045 0
11525 0
9233 0
6887 0
5701 0
87600 0

6 2
6 1
7 2
10 2

3.4
3.2
3.4
4.2

13
13
10
7
6

4.9
5.7
4.7
4.1
3.6
4.3

8
2
5
9
5

27.4
27.9
26.0
23.7

167.80
391.50
578.30
1099.70
2162.90
1667.50
1113.90
783.70
376.30
8745.40

l e n g t e g r a a d : G:
5.0
b r e e d t e g r a a d : G: 52.0
Bodemvochtigheid-indexG:
1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) G :

21.6
20.4
17.9
15.2
16.8
21.5 (zonder zeezoutcorrectie

0.20

Aantal receptorpunten
□
676
Terreinruwheid receptor gebied [m]a:
0.4007
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]D:
1.0
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]a:
17.78013 (incl. zeezoutcorrectie)
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridG:
30.19790 (incl. zeezoutcorrectie)
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksG:
1053.52342
Coördinaten
(x,y)G:
256200,
569880
Datum/tijd
(yy,mm,dd,hh)G: 2001
4 19
2
Aantal bronnen

D:

********* Brongegevens van bron
G:
1
** PUNTBRON **
1. Houtshredder met Shovel en Kraan
X-positie van de bron [m]a:
256195
Y-positie van de bron [m]a:
559955
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJG:
2.6
Inw. schoorsteendiameter
(top)D:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.11
0.10000
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
13.19878
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D:
283.00
Temperatuur rookgassen (K)
G:
0.000
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
ingelezen - waarde
Warmte emissie voor deze bron constante
5245
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)

0.000036300

********* Brongegevens van bron
G:
2
** PUNTBRON **
2. Vrachtwagens op het terrein
X-positie van de bron [m]D:
255140
Y-positie van de bron [m]D:
569859
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
1.5
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Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)D:
0.11
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
13.19878
Temperatuur rookgassen (K)
G:
283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.000
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde
Aantal bedrijfsuren:
43800
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000000020

********* Brongegevens van bron
G:
3
** PUNTBRON **
3. Puinbreker met extra kraan en shovel
X-positie van de bron [m]G:
255185
Y-positie van de bron [m]G:
559885
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
2.3
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.11
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) D:
0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D:
13.19878
Temperatuur rookgassen (K)
G:
283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.000
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde
Aantal bedrijfsuren:
2675
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000067200

********* Brongegevens van bron
G:
** PUNTBRON **
4. Grondreiniger

4

X-positie van de bron [mJG:
255123
Y-positie van de bron [m]G:
569994
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)a:
0.10
Uitw. schoorsteendiameter (top)a:
0.11
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D:
13.19878
Temperatuur rookgassen (K)
G:
283.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.000
Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde
Aantal bedrijfsuren:
29200
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000000256

********* Brongegevens van bron
G:
5
** OPPERVLAKTEBRON ** 5. Op en overslag div. grondstromen
X-positie van de bron [m]D:
Y-positie van de bron [m]G:

256122
569988
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kortste zijde oppervlaktebron
[m] G:
52.0
langste zijde oppervlaktebron
[m] D:
68.0
Hoogte oppervlaktebron is
ü:
1.5
Oriëntatie oppervlaktebron [graden]G:
166.0
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)

37500
0.000017400
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