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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 20 april 2010
Nr. 2010-107174/16, MV
Zaaknummer. 178174
Verzonden:

£ 1 APR. 2010

Beschikken hierbij op de aanvraag van Reef Infra BV om een revisievergunning op grond van de Wet
milieubeheer voor de op- en overslag van zand en overige bouwstoffen en bouwmaterialen, op- en overslag
van afval (grond en puin), en het bewerken van puin en grond.

1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 6 mei 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Reef Infra B.V. voor een revisievergunning
ingevolge artikel 8.4. lid 1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting t.b.v. de op- en overslag van
wegenbouwmaterialen, zoals grond, grind, zand, stenen, hetzeven van aangevoerde schone grond, de open overslag van materieel voorde wegenbouw en het opslaan en bewerken van (wegen-)bouwafval.
De inrichting is gelegen aan de Noorderstraat 301 te Hoogezand-Sappemeer, kadastraal bekend gemeente
Hoogezand-Sappemeer, sectie F, nummer(s) 2639, 2643, 2645.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 11, 12, 22, 28.4.a.6 en 28.4.C.1 van het Inrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van de categorieën 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij
bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting is de volgende vergunning en ambtshalve wijziging van kracht:
Hinderwetvergunning, 11-04-1989, nr 3703/15/18;
Ambtshalve wijziging Wet milieubeheer, 3-12-2002, nr2002-17.990/49,MV.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Reef Infra BV vraagt een revisievergunning ingevolge de Wm aan voor haar inrichting aan de Noorderstraat
301 te Hoogezand-Sappemeer De vergunning wordt aangevraagd vanwege het wijzigen van de activiteiten,
zoals genoemd in de vigerende hinderwetvergunning. De wijzigingen houden in het beëindigen van de
productie van asfalt, de opslag van strooizout en het in gebruik hebben van een laboratorium, en het starten
met de productie van beton m.b.v. een mobiele betoncentrale, het bewerken van steenachtig bouwafval
(schoon puin) m.b.v. een mobiele puinbreekinstallatie en het bewerken van grond d.m.v. een mobiele
grondzeef. Daarnaast vindt opslag plaats van materiaal en materieel, te weten grond, zand, grind,
puingranulaat, brekerzeefzand, puin, materiaal voorde wegenbouw en (hulp)materieel voor weg-en
waterbouw.
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De volgende activiteiten zullen binnen de inrichting plaatsvinden:
hoofdactiviteiten
op- en overslag van steenachtige afvalstoffen (= gesorteerd steenachtig bouw- en sloopafval
afkomstig van wegenbouwprojecten);
het be- en verwerken van deze steenachtige afvalstoffen middels een mobiele (puin)breekinstallatie,
door derden te breken;
op- en overslag van primaire en secundaire grondstoffen in algemene zin, onder meer voor
toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw;
het laden en lossen van schepen;
op- en overslag van grond;
het bewerken van grond (zeven m.b.v. een mobiele installatie);
op- en overslag van (containers met) (hulp-)materieel en hulpconstructies voor weg- en waterbouw;
productie van beton m.b.v. een mobiele betoninstallatie.
nevenactiviteiten
opslag van mobiele tank met dieselolie;
uitvoeren van kleine reparaties van en het plegen van klein onderhoud aan eigen materiaal en
materieel;
de stalling van motorvoertuigen en materieel.
In bijlage 4 is een uitgebreide beschrijving van de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden gegeven.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 6 mei 2009 schriftelijk bevestigd.
De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling
van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de aanvrager op 29 mei
2009 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de behandeling van de
aanvraag is opgeschort. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens op 18 juni 2009 is de
voorbereidingsperiode weer gestart.
Op 11 september 2009 heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt Deze gegevens
hebben betrekking op het akoestisch onderzoek.
De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit
besluit.
2.2
Processtappen
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en dit is bekend
gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 10 oktober 2009.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de
terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te
brengen. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtenwisseling met de
aanvrager en het bevoegd gezag.
Op 8 oktober 2009 is een kennisgeving verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de
directe omgeving van de inrichting. Wij hebben hierbij, gelet op de mogelijke effecten van de inrichting op de
omgeving, gekozen voor een afstand van 200 m.
Op 17 november 2009 heeft er een gedachtenwisseling met omwonenden en vertegenwoordiger van het
bedrijf en de provincie plaatsgevonden.
Op 20 november 2009 zijn er 5 zienswijzen ingediend. De strekking van de zienswijzen en de ven/verking is
beschreven in paragraaf 2.5. De zienswijzen zijn geheel opgenomen in bijlage 3 van dit besluit.
2.3
Coördinatie
Met deze aanvraag is tevens een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend
bij het Waterschap Hunze en Aa's. De Wvo-aanvraag is door het Waterschap in behandeling genomen als
zijnde een melding op grond van het Activiteitenbesluit bij brief van 29 mei 2009. In deze brief is aangegeven
welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn op de inrichting van Reef Infra BV.
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Dit betekent dat er verder geen coördinatie meer hoeft plaats te vinden tussen de Wm en Wvo bevoegde
gezagen.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer;
Waterschap Hunze en Aa's.
Op grond van artikel 7.2 lid 2b van het Ivb moeten wij het college van b&w van de gemeenten waarvan de
grens is gelegen op meer dan 200 meter en minder dan 10 kilometer van de plaats waar de inrichting zal zijn
of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van de vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel
zijn dat in redelijkheid niet te venwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door
de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening
dat dit laatste het geval is.
Op 24 juni 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag met aanvulling voor advies verzonden
aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
2.5
Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit
2.5.1 Adviezen
Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden ontwerpbeschikking is geen gebruik gemaakt.
2.5.2 Mondelinge zienswijzen
Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingebracht.
2.5.3 Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door:
1.
J.M. Staal-Stoop en S. Staal e.a.. Noorderstraat 315, 9611 AH Sappemeer, d.d. 19 november 2009,
bij ons ingekomen op 20 november 2009;
2.
A.H.H. Mulder, Noordbroeksterstraat 9, 9611 BD Sappemeer, d.d. 18 november 2009, bijons
ingekomen op 20 november 2009;
3.
A. van Dijken, Noordbroeksterstraat 10, 9611 BH Sappemeer, d.d. 19 november2009, bijons
ingekomen op 20 november 2009;
4.
N. Smith en L. Haarman e.a., Noordbroeksterstraat 2, 9611 BH Sappemeer d.d. 18 november 2009,
bij ons ingekomen op 20 november 2009;
5.
G. Bruens-Wolthuis e.a., Noordbroeksterstraat 22, 9611 BH Sappemeer, d.d. 19 november 2009, bij
ons ingekomen op 20 november 2009.
De zienswijzen zijn in bijlage 2 weergegeven. Onderstaand worden de verschillende zienswijzen behandeld.
Zienswijze 1. J.M. Staal-Stoop en S. Staal e.a. zijn van mening dat de vergunning dient te worden
geweigerd. Zij geven hiervoor vier redenen:
a
De eerdere activiteiten zouden zijn gestopt omdat de bedrijfsactiviteiten onverenigbaar zouden zijn
met de omringende bebouwing;
b
Het besluit is strijdig met gemeentelijk beleid om de bestemming te wijzigen naar een
woonbestemming of anderszins met de woonomgeving verenigbare bestemming;
c
De geluidoverlast en de luchtemissies onaanvaardbaar toeneemt in een toch al overbelaste situatie;
d
De eerder verrichte werkzaamheden op de locatie tot grote problemen hebben geleid.
Ten aanzien van deze zienswijzen overwegen wij het volgende::
Ada.
In de ambtshalve wijziging van 31 mei 2005, kenmerk 2005-0536/22, MV, is de onderstaande reden van de
intrekking van een deel van de bestaande vergunning gegeven.
"In het voorjaar van 1997 zijn alle werkzaamheden met betrekking tot de productie van asfalt en
asfaltproducten op de locatie Noordstraat 31 te Sappemeer verplaatst naar Heerenveen. De asfalt productieinstallatie is circa 6 jaar geleden van het bedrijfsterrein verwijderd. Daarom wordt dit gedeelte van de
vergunning en de voorschriften die hierop specifiek betrekking hebben ingetrokken."
Tijdens dezelfde procedure heeft Reef aangegeven nog niet te willen stoppen met de overige
bedrijfsactiviteiten.
Adb.
Het huidige bestemmingsplan is uit 1959. Op een deel van het terrein rust geen bestemming. Dit deel van
het terrein kan iedere bestemming krijgen. Op het overige deel geldt een industriebestemming.
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De aangevraagde activiteiten passen binnen het begrip industriebestemming. Er is geen sprake van
strijdigheid met het vigerend bestemmingplan.
Adc.
Bij het intrekken van een deel van de bestaande vergunning zijn de voorschriften die betrekking hebben tot
geluid niet aangepast. In theorie mag de inrichting nog net zo veel geluid produceren als ten tijde van het
verlenen van de huidige in werking zijnde vergunnen. Deze geluidruimte is voor een groot deel toe te
rekenen aan de activiteiten van de asfaltinstallatie. De huidige activiteiten produceren minder geluid. Met het
onderhavige besluit worden extra activiteiten vergund en zal de geluidproductie toenemen. Daarnaast zullen
door de toename van activiteiten ten opzichte van de huidige vergunde activiteiten ook de luchtemissies
toenemen. Dit hebben we in het vooroverleg ook geconstateerd. Op basis van deze constatering is bij de
aanvraag een akoestisch onderzoek en een toetsing luchtkwaliteit gevoegd.
Industrielawaai moet worden beoordeeld volgens de Wet geluidhinder Het industrieterrein is voorzien van
een geluidszonegrens. Binnen de geluidszonegrens liggen woningen en deze woningen mogen een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan woningen buiten de geluidzone. Dit is geregeld in het MTG-Besluit. Het
industrielawaai veroorzaakt door de bedrijven binnen de zone mogen gezamenlijk niet meer geluid
produceren dan in het MTG-besluit is vastgesteld. Voor de woningen binnen de geluidszone is een norm van
55 dB(A) opgenomen. Daarnaast mogen de bedrijven gezamenlijk niet meer geluid produceren dan 50
dB(A) etmaalwaarde op de geluidszonegrens. Uit het akoestisch ondersoek blijkt dat aan de normen uit het
MTG-besluit. Uit het onderzoek blijkt ook dat de geluidproductie de geluidsnormen van de vorige vergunning
niet overschrijden.
In de omgeving zijn naast het industrielawaai ook andere geluidsbronnen aanwezig. Omdat hier sprake is
van een gezoneerd industrieterrein worden de overige geluidsbronnen niet in onze overwegingen
meegenomen.
Uit de toetsing luchtkwaliteit bij de aanvraag blijkt dat ten aanzien van luchtkwaliteit aan de
luchtkwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan (zie ook zienswijze 4 onder d). Volgens ons is derhalve geen
sprake van een overbelaste situatie.
Add.
Tot slot geeft J.M. Staal-Stroop en S. Staal e.a. aan dat in het verleden veel geluidoverlast is ondervonden
van de vroegere activiteiten. In de oorspronkelijke aanvraag werd nachtelijk transport aangevraagd. Omdat
er geen oplossingen waren tegen het reduceren van maximale geluidsniveaus in de nachtperiode heeft Reef
besloten deze niet aan te vragen. De overige nachtelijke activiteiten zorgen niet voor een overschrijding van
de grenswaarden en mogen om die reden gewoon plaatsvinden. Gezien de ligging van het bedrijf ten
opzichte van andere geluidsbronnen en de woonbebouwing is enig overlast in de toekomst niet uit te sluiten.
Deze overlast zal niet automatisch betekenen dat er milieunormen worden overschreden. Wij hebben geen
reden om aan te nemen dat het bedrijf niet aan de normen uit dit besluit kan voldoen. Om deze reden vinden
we de aangevraagde activiteiten vergunbaar.
Zienswijze 2. A.H.H. Mulder maakt bezwaar tegen het afgeven van een milieuvergunning aan Reef Infra BV
omdat:
a
De inrichting zich midden in een woonomgeving bevindt, de aangevraagde Wm vergunning is daarom
onacceptabel,
b
Zowel door de bedrijfsactiviteiten als de noodzakelijke extra vervoersbewegingen door zwaar
vrachtverkeer zal het totaalbeeld van geluidhinder voor de omgeving verder verhogen.
c
Volgens reclamant wordt met name het wegverkeerslawaai door de gemeente in de huidige
berekeningen, binnen de wettelijke grenzen gehouden door het aantoonbaar gemanipuleer met
cijfers,
d
Een en ander past niet binnen het Provinciaal Omgevingsplan (POP).
Ten aanzien van deze zienswijzen overwegen wij het volgende:
Ad a.
De beoordeling ofwel of geen Wm vergunning kan worden verleend is mede afhankelijk van de impakt van
de inrichting op zijn omgeving. De impact waaronder lucht en geluid is uitgebreid onderzocht en getoetst. Wij
concluderen dat de gevolgen van de activiteiten op zijn omgeving voldoen aan de randvoorwaarden die de
Wet milieubeheer hieraan stelt. De ligging van een bedrijf is in beginsel een RO aspect.
Adb.
Zoals bij de eerste zienswijze is aangegeven neemt de geluidemissie ten opzichte van de huidige
vergunning af. Ten opzichte van de vergunde activiteiten zal meer geluid worden geproduceerd. Dit hebben
wij conform landelijk beleid en het wettelijk kader beoordeeld en we hebben geoordeeld dat de
geluidbelasting binnen de geldende kaders blijft.

8/50

Adc.
Deze opmerking hebben we ter kennisname genomen. Deze kunnen we niet behandelen in het kader van dit
besluit.
Add.
In het POP staat beschreven dat we een bijdrage willen leveren aan een schone, gezonde en veilige
leefomgeving. De provincie heeft de wettelijke taak, via de Wet milieubeheer, om de belangen van het
milieu, op het gebied van bodem, lucht, geur, geluid gezondheid en veiligheid, te beschermen. Een
milieuvergunning dient daarvoor als instrument Wij zijn daarom van mening dat in de onderhavige situatie
wordt voldaan aan het POP.
Zienswijze 3. A. van Dijken maakt bezwaar tegen het afgeven van een milieuvergunning aan Reef Infra BV
omdat
a
Er geen geldig bestemmingsplan is voor deze locatie.
b
Reclamant het bedrijf Reef niet vertrouwd in het naleven van vergunningvoorschriften.
c
Onduidelijk is waarom er wordt gesproken over autobewegingen in de avond en nachturen.
d
Ongeloofwaardig is dat de puinbreker omgerekend maar een paar dagen per jaar zal draaien.
e
Verkeersveiligheid m.b.t het fietspad onvoldoende gereguleerd is.
Ten aanzien van deze zienswijzen overwegen wij het volgende:
Ada.
Uit navraag bij de gemeente blijkt dat het bestemmingplan "Plan in Hoofdzaak" uit 1959 nog geldt Bij
zienswijze 1 onder ad b is hier nader op ingegaan.
Ad. b.
Reef dient zich aan de beperkingen, zoals deze in een milieuvergunning zijn vastgelegd, te houden. Indien
een vergunninghoudster zich niet houdt aan deze beperkingen, is er sprake van overtreding van
vergunningvoorschriften. Hierop kunnen wij handhavend optreden. De handhavinggeschiedenis van het
bedrijf is niet van dien aard dat we het bedrijf een milieuvergunning kunnen onthouden. Wij willen in dit kader
ten overvloede opmerken dat het ontbreken van vertrouwen een belangrijk punt is voor de onderlinge relatie
en we hopen dat dit vertrouwen in de toekomst zal groeien.
Ad. c
Op het terrein van Reef vinden in de avond (19.00 en 23.00) en nachtperiode (23.00 en 7.00) wel activiteiten
plaats. De medewerkers van het bedrijf komen en gaan hiervoor tussen 23.00 uur en 7.00 uur Volgens de
aanvraag betreft dit enkele bestelbussen en personenauto's. In de nachtelijke uren vinden geen transporten
van vrachtauto's van en naar de inrichting plaats.
Ad. d
Een puinbreker is een kostbare machine die zo veel mogelijk moet draaien. Daarom wordt gebruik gemaakt
van een mobiele puinbreker die flexibel op verschillende locaties kan worden ingezet.
Ad. e
Verkeersveiligheid is geen element die in een milieuvergunning gereguleerd mag worden.
Zienswijze 4. In de zienswijze van N. Smith en L. Haarman e.a. wordt aangegeven dat de vergunning niet
moet worden verleend omdat
a
Zij niet op de herrie van de puinbreker zitten te wachten;
b
Hun de toename van het vrachtverkeer zorgen baart;
c
Reef zich binnen de aangevraagde vergunning onvoldoende zal kunnen bewegen
d
De emissiegrenswaarden worden overschreden;
e
Er sprake is van "ernstige bodemverontreiniging waarvoor een saneringsnoodzaak geldt".
f
er door het verlenen van de vergunning een duidelijke verslechtering op zal treden van de
milieukwaliteit.
Ten aanzien van deze zienswijzen overwegen wij het volgende:
Ada
Zoals eerder is vermeld wordt door het toedoen van de breekinstallatie en transportverkeer de geluidszone
grens en MTG waarden bij woningen niet overschreden. Zoals wij de aanvraag hebben beoordeeld en zoals
de geluidszonetoets van de gemeente Hoogezand-Sappemeer concludeert is de situatie vergunbaar
Adb
Zoals we reeds elders in onze beschikking hebben aangegeven mogen wij het geluid van het verkeer van en
naar deze inrichting, die gelegen is op een gezoneerd industrieterrein, niet toetsen aan grenswaarden. De
toename in geluid ten gevolge van het verkeer van en naar deze inrichting mogen wij daarom niet reguleren.
Adc.
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Op zich is het een terechte opmerking dat bij soortgelijke activiteiten voor 7.00 uur transporten plaatsvinden.
De aanvraag en vergunning zijn op dit punt duidelijk. Zonder aanvullende maatregelen zijn nachtelijke
transporten niet toegestaan. Voor de volledigheid merken we op dat er 's nachts activiteiten met werkverkeer
plaats zal vinden, de betrokken voertuigen zullen echter het terrein niet verlaten.
Add
in bijlage 10 op bladzijde 5 wordt aangegeven dat de grenswaarde voorfijnstof 3 maal wordt overschreden.
De tabel waarnaar venwezen wordt maakt juist duidelijk dat zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie (40 jjg/m3) als de grenswaarde voor het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde
concentratie (35 keer/jaar) niet worden overschreden. Volgens de aanvraag is er is geen sprake van een
overbelaste situatie.
Naar aanleiding van deze zienswijzen hebben we de gevolgen van de aangevraagde emissies voor de
luchtkwaliteit opnieuw onderzocht Uit dit onderzoek blijkt dat de fijnstofemissies van op- en overslag niet zijn
meegenomen. In ons onderzoek hebben we dit hersteld. Het onderzoek bij de aanvraag heeft getoets aan
de gevels van woningen. In ons onderzoek hebben we de grens van de inrichting als uitgangspunt genomen.
Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie op de erfgrens
tussen de 10 en 15 ligt Deze voldoet ruimschoots aan de norm. Voor de volledigheid hebben we onze
berekening als bijlage bij dit besluit gevoegd (BIJLAGE 2 : Luchtkwalteitsbeoordeling).
Ad e
Een bodemverontreiniging wordt in het kader van de Wet bodembescherming beoordeeld en eventueel
gesaneerd. Een bodemverontreiniging is geen reden om een milieuvergunning niet te verlenen.
Ad f.
De inrichting bevindt zich op een geluidsgezoneerd industrieterrein die bestemd is voor "zware industrie". Uit
toetsing van de afzonderlijke milieucompartimenten blijkt niet dat door de aangevraagde en vergunde
activiteiten de bestaande normen worden overschreden.
Zienswijze 5. G. Bruens-Wolthuis e.a. maken bezwaar tegen het afgeven van een milieuvergunning omdat
a
b

Door stofoverlast en geluidsoveriast hun woonmilieu en woongenot wordt aangetast.
Het volledig in strijd is met het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Hierbij refereren ze naar de
volgende uitgangspunten in het POP:
o
een goede balans tussen leefbaarheid, milieu en economie.
o
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte
o
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op
gebiedsniveau.
Ten aanzien van deze zienswijzen overwegen wij het volgende:
Ada
De belasting van het milieu ten gevolge van de inrichting zijn overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen en het landelijke milieubeleid beoordeeld en vergund.
Aangezien de activiteiten binnen de bestaande bestemming van het bestemmingsplan passen en er geen
sprake is van een andere toekomstige bestemming, zien wij vanwege het feit dat er geen sprake is van
strijdigheid met de ruimtelijke ordening geen reden om de aangevraagde activiteiten te weigeren.
Adb
Een belangrijke uitgangspunt uit het POP is dat we de milieukwaliteit niet willen verslechteren en zo mogelijk
zelfs willen verbeteren. Het POP geeft aan dat we dit vooral op gebiedsniveau willen bereiken. Dit betekent
niet dat er binnen gebieden altijd sprake is van stilstand of verbetering. Met betrekking tot
milieuvergunningen geeft het POP aan dat we een bijdrage willen leveren aan een schone, gezonde en
veilige leefomgeving. Wij hebben de wettelijke taak, via de Wet milieubeheer, om de belangen van het milieu
te beschermen. Een milieuvergunning dient daarvoor als instrument Wij zijn van mening dat ons besluit past
binnen de uitgangspunten van het POP.

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 8.11 van de Wet
milieubeheer, In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringgronden aangegeven en in artikel 8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. De relevante aspecten
voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
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3.2
Wet op de ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, tweede lid,onder c van de Wm dienen wij een vergunning te weigeren wanneer
door het verlenen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
Plan in Hoofdzaken 1959 de bestemming "Industrieterreinen B".
De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.
3.3
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.
Het Activiteitenbesluit is op zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo) gebaseerd.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm. Ingeval van Reef Infra BV is geen sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf 3.5" IPPC
richtlijn/Best Beschikbare Technieken" van de considerans).
3.3.1 Niet GPBV-installaties (type C- bedrijven)
In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die vergunningplichtig zijn.
Volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van Reef Infra BV aangemerkt als een
type C-inrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit het
Activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is hier
rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten
aanzien van activiteiten waarop het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
In de onderhavige aanvraag is sprake van enkele (deel-)activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen.
Het betreft de volgende rechtstreeks van toepassing zijnde onderdelen van het Activiteitenbesluit.
§ 3.1.3
lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
§ 3.1.4
lozen van huishoudelijk afvalwater (op oppervlaktewater of op of in de bodem (bevat de van
toepassing zijnde bepalingen van het Lozingenbesluit bodembescherming);
§ 3.3.4
opslaan van propaan.
3.4
Brandveiligheidsaspecten
Voor onderhavige, op basis van het Activiteitenbesluit als C-inrichting te beoordelen, inrichting worden
brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare
niet-gevaariijke materialen) gereguleerd via het op 1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit.
Hiertoe worden daarom geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.
3.5
IPPC richtlijn/Beste Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties, In de Nederiandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voorzover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-instailaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Reef Infra BV valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën, en is dus
geen gpbv-installatie. In deze vergunning is met de volgende BBT-documenten rekening gehouden:
Circulaire energie in de milieuvergunning
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven
NeR Nederiandse emissierichtlijn lucht
Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB)
PGS 15: Opslag van verpakte gevaariijke stoffen en errata
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Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing,
verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.6
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor hetverienen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.7
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het ontwerp
van 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 bevatten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.8
Groene wetten
3.8.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonumenten/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.8.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten, In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten,
voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden. Wij zijn
daarom van mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet nodig is.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel
dat met betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.9
Afvalstoffen
3.9.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig
beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde
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afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het
afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wmvergunning voorzover deze betrekking heeft op afvalbeheer De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in
het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals
die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een
vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
In bijlage 4 bij het LAP is per specifieke afvalstroom vastgelegd wat de minimumstandaard is voor die
afvalstroom.
Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in bijlage 4 bij het plan is opgenomen geldt het algemeen
beleid uit het LAP.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verieend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderiijke
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.
Afvalstromen waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:
Sectorplan 29: steenachtig materiaal;
Sectorplan 30: zeefzand;
Sectorplan 39 : grond.
3.9.2 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten
Sectorplan 29: Steenachtig materiaal.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing door
materiaalhergebruik. Steenachtig materiaal kan, eventueel na bewerking (sorteren, breken, reinigen) onder
andere worden ingezet voor de productie van beton (ter vervanging van zand en grind) of als ophogings- en
funderingsmateriaal in bijvoorbeeld de wegenbouw.
Reef infra BV accepteert steenachtig materiaal met de euralcodes: 17.01.01 (beton), 17,01.02 (stenen),
17,01.03 (tegels en keramische producten) en 17.01.07c (niet onder 17.01.06 vallende mengsels van beton,
stenen, tegels of keramische producten).
Het aangevoerde puin, en het puin dat vrijkomt bij het zeven van grond wordt binnen de inrichting met
behulp van een mobiele puinbreek- installatie gebroken. Het vrijkomende puingranulaat wordt gekeurd en
voorzien van een certificaat en vervolgens opgeslagen ten behoeve van hergebruik.
Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard zoals beschreven in het betreffende sectorplan.
Sectorplan 30: zeefzand.
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van (breker)zeefzand is nuttige toepassing in de vorm van
materiaalhergebruik. De minimumstandaard voor zeefzand sluit aan bij het streven naar het sluiten van
kringlopen en het nuttig toepassen van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze en met zo min
mogelijk veriies aan kwaliteit
Het zeefzand komt vrij bij het breken van puin en vervolgens opgeslagen ten behoeve van hergebruik.
Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard zoals beschreven in het betreffende sectorplan,
Sectorplan 39: verontreinigde grond.
De minimumstandaard voor het be- en venwerken van grond is nuttige toepassing.
Reef Infra BV accepteert grond met de volgende euralcode: 17.03.04c (niet onder 17.05.03 vallende grond
en stenen). De grond wordt met behulp van een mobiele grondzeef ontdaan van puin en wortelhout De
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gezeefde grond wordt opgeslagen ten behoeve van nuttige toepassing. De uitgezeefde puin wordt
opgeslagen bij andere partijen puin, en met de mobiele puinbreekinstallatie gebroken tot granulaat Hiermee
wordt voldaan aan de minimumstandaard zoals beschreven in het betreffende sectorplan.
Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in
afval gecumuleerde milieugevaariijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid
raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter
samengesteld worden venwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met
elkaar vergelijkbare (verschillende ) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en nietafvalstoffen wordt mengen genoemd.
Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de
vergunning.
AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een bedrijf dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
dient te beschikken. In het AV-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie
en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve
en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met
de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden
zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid
en de AO/IC instemmen.
Wijzigingen in het A V-beleid en/of de A O/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd
gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.
Registratie
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in
de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14,
10,38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om
handhaving mogelijk te maken.
Vergunningtermijn
Vergunningen voor het opslaan en be- en ven/verken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake
is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verieend voor een termijn van ten
hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).
De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.
3.9.3
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
3.10
Lucht
3.10.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissie is (fijn) stof
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze
richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op het
gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPC-richtlijn. Bestaande
installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn, moeten sinds oktober 2007 aan de nieuwe NeR-eisen voldoen,
de overige bestaande installaties uiteriijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende
veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van
vergunningveriening.
3.10.2 Emissie van stof
De belangrijkste activiteiten waarbij emissie van fijn stof vrijkomt zijn:
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het lossen van bulkgoederen van vrachtwagen of schip;
de productie van beton;
het breken van puin.
Bij het lossen van stuifgevoelige bulkgoederen dient rekening te worden gehouden met de windkracht ter
voorkoming van de emissie van fijn stof.
Ter voorkoming van stofemissie bij de mobiele betoncentrale, is de centrale luchtdicht uitgevoerd. Het vullen
van de bijbehorende silo met cement gebeurt m.b.v. een luchtdichte verbinding tussen de silo en de
vrachtwagen.
De breker is voorzien van een sproei-installatie ter voorkoming van het vrijkomen van fijn stof.
3.10.3 Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden
immissiegrenswaarden voor fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en
benzeen. Voor Reef Infra BV is fijn stof en stikstofdioxide van belang. Aan de hand van de
verspreidingsberekeningen hebben wij kunnen toetsen dat er in geen enkel geval sprake is van een
overschrijding van genoemde immissiegrenswaarden,
3.11

Bodem

3.12
Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverieners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming t.b.v.
calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
3.13
De potentieel bodembedreigende activiteiten
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
opslag van dieselolie in mobiele bovengrondse IBC van 1000 liter;
kleinschalige opslag van vloeistoffen.
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende
activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek,
3.14
De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te
voorkomen:
de tank voor de opslag van dieselolie is geplaatst in een lekbak op een vloeistofkerende vloer Het
personeel is geïnstrueerd over het opruimen van morsingen, en er is absorberend materiaal in de
loods aanwezig;
de kleinschalige opslag van gevaariijke vloeistoffen (markeringsverf) en accu's vindt plaats in de
werkplaats in een afgescheiden opslagruimte in een lekbak op een vloeistofkerende vloer Het
personeel is geïnstrueerd over het opruimen van morsingen, en er is absorberend materiaal in de
loods aanwezig.
In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming
van bodemverontreiniging beschreven.
3.15
Beoordeling en conclusie
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet
de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het
verwaarioosbaar bodemrisico wordt behaald.
Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden,
3.16
Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarioosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderiijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
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Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling often gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit dienen
te zijn uitgevoerd dooreen erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
Voorde inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd. In bijlage 12 van
de aanvraag is het nader bodemonderzoeken d.d. 31 maart 2003 toegevoegd. De voor dit onderzoek
noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
Hiermee is de kwaliteitvan het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar
Het onderzoek van 31 maart 2003 beschouwen wij als nulsituatie onderzoek.
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen
een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarioosbaar conform
het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt
gecontroleerd.
De voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht
bij geconstateerde verontreiniging, zijn op grond van artikel 8.13 van de Wm gesteld en blijven van kracht
nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken. De basis hiervoor is artikel 8.16 sub c van de
Wm, In dit artikel wordt gesteld dat voorschriften van kracht kunnen blijven nadat een vergunning haar
gelding heeft verioren.
3.17
Geluid
Voor de beoordeling van geluidhinder dienen de volgende aspecten in de overwegingen worden
meegenomen.
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
De Maximale geluidsniveaus;
Indirecte hinder als gevolg van transportbewegingen van en naar de inrichting.
3.17.1 Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
De inrichting Reef Infra BV is gevestigd op het geluidsgezoneerde industrieterrein Sappemeer-Oost.
Geluidsgezoneerd houdt in dat alle bedrijven, gevestigd op het industrieterrein, gezamenlijk niet meer dan
50 dB(A) etmaalwaarde aan geluid op de geluidszonegrens mogen produceren. Bij de aanvraag om
vergunning is een akoestisch onderzoek toegevoegd. In het akoestisch onderzoek
is de representatieve bedrijfssituatie weergegeven.
De representatieve bedrijfssituatie bestaat feitelijk uiteen drietal bedrijfssituaties, die vaker dan 12 dagen per
jaar kunnen voordoen.
Bedrijfssituatie 1 Puinbreken
Gedurende de dagperiode waarbij een mobiele puinbreek installatie met een bedrijfsduur van 12 uur wordt
ingezet. Deze breekinstallatie wordt met behulp van een kraan gevoed. Het gebroken granulaat wordt met
een shovel verplaatst. Voor deze shovel is gerekend met een totale bedrijfsduur van 4 uur
Bedrijfssituatie 2 Grond zeven
Gedurende de dagperiode waarbij met een zeef installatie grond wordt gezeefd. Bedrijfsduur 12 uur in de
dagperiode. Waarbij een kraan en een shovel worden ingezet. Zowel de kraan als de shovel zijn 4 uur in de
dagperiode in bedrijf.
BedriJfssJtutatie 3 Mobiele betoncentrale
Het inzetten van een mobiele betoncentrale in de dagperiode.
In de dagperiode wordt 1 cementwagen ingezet om cement te lossen. 15 mixer wagens worden ingezet om
gereed product te laden en af te voeren.
De drie bedrijfsituaties zullen niet gelijktijdig plaatsvinden. De hierboven beschreven situaties kunnen wel
samengaan met de volgende activiteiten:
Mobiele bronnen
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o
o

Aan- en afvoer van vrachtwagens; uitgegaan is van 100 bewegingen in de dagperiode en 2
vrachtwagen bewegingen in de avondperiode.
Bestelbussen; waarmee rekening is gehouden met 20 bewegingen in de dagperiode en 5
bewegingen in de nachtperiode;

o

Personen auto's; gerekend is met 15 stuks in de dagperiode, 5 stuks in de avondperiode 10
stuks in de nachtperiode;
o
Heftruckbewegingen met een totale tijdsduur van 3 uur in de dagperiode.
Laden en lossen
o
Gedurende de representatieve bedrijfssituaties wordt één schip gelost middels een kraan.
Gerekend is meteen bedrijfsduur van 12 uur; en 1 uur in de avond- en nachtperiode.
o
Een tweetal vrachtwagens, dat met een kraan worden gelost. Uitgegaan is van een lostijd van
30 minuten per vrachtwagen;
o

Strooizout units ten behoeve van gladheidbestrijding, worden geplaatst op strooiwagens. Voor
het op- en afladen van deze units is gerekend met 5 minuten per wagen, uitgegaan is van drie
strooiers die in de etmaalperioden worden opgeladen of worden gelost
Resultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
De bedrijfssituatie waarin de mobiele puinbreek installatie wordt ingezet is bepalend voor de geluidsbelasting
op de woningen en de geluidszone.
Op de geluidszonegrens bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 39 dB(A) in de
dagperiode. In de avond en nachtperiode bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 23
dB(A) en 20 dB(A).
Op de dichtstbijzijnde woning buiten het industrieterrein bedraagt de geluidsbelasting maximaal 51 dB(A) in
de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 37 dB(A) in de nachtperiode.
In het akoestisch onderzoek is beschreven dat minder dan 12 dagen per jaar verkeersborden worden
schoongespoten. Deze activiteit is als incidenteel te omschrijven en geven geen verhoging in het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus. Het is daarom niet noodzakelijk om
aanvullende voorschriften in de vergunning vast te leggen.
Zoals ook uit de zonetoets blijkt zorgt de bijdrage aan langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van geluid niet
vooreen overschrijding van de geluidszonegrens en de maximale toelaatbare gevel belasting. Het bedrijf
voldoet aan de best beschikbare technieken. Wij hebben voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
grenswaarden in voorschriften vastgelegd.
3.17.2 Maximale geluidsniveaus
Voor het beoordelen van de maximale geluidsniveaus volgen wij de advisering van de Handreiking
vergunningveriening en Industrielawaai.
De Handreiking adviseert als streefwaarde het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vermeerderd met 10
dB aan te houden. Bij overschrijding van de streefwaarde kan onder een bestuuriijke afweging een
grenswaarde van maximaal 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en
nachtperiode in de voorschriften worden opgenomen.
Gedurende de dag en avondperiode bedraagt het maximaal geluidsniveau maximaal 64 dB(A)
(Noorderstraat 305). Deze wordt veroorzaakt door de vrachtwagen welke op zeer korte afstand van de
woningen rijdt. In eerste instantie was het de bedoeling dat ook in de nachtperiode (beperkt) vrachtwagen
transporten plaats zouden vinden. Aangezien dan de grenswaarde voor de nachtperiode zou worden
overschreden en aanvullende maatregelen te kostbaar zijn, is besloten om voor deze activiteit geen
vergunning aan te vragen. Dit heeft Reef Infra BV als aanvulling op de aanvraag bevestigd bij brief van 11
september 2009.
In de bijlagen van het akoestisch onderzoek waarin de resultaten van de maximale geluidsniveaus zijn
vermeld, staan tevens maximale geluidsniveaus als gevolg van de puinbreek installatie, de zeefinstallatie en
de betoncentrale over het drie etmaal periode aangegeven. Echter zijn deze installaties alleen gedurende de
dagperiode in bedrijf.
Als gevolg van de overige activiteiten op het terrein wordt aan de grenswaarde van 60dB(A) voldaan.
3.17.3 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningveriening wet milieubeheer niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en
mogelijk is, moeten (middel) voorschriften worden gesteld om geluidshinder door transportbewegingen te
voorkomen dan wel te beperken. Vrachtverkeer van en naar de inrichting is beperkt en vindt hoofdzakelijk in
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de dagperiode plaats. Het verkeer wordt ontsloten via het gezoneerde industrieterrein. Het is niet
noodzakelijk om aanvullende (middel) voorschriften in de vergunning op te nemen.
3.17.4 Incidentele bed rijfsituatie
Incidenteel (minder dan 12 dagen per jaar) wordt gedurende de dagperiode met behulp van een
hogedrukreiniger verkeersborden schoongespoten. Hier is uitgegaan van 2 uur in de dagperiode.
De incidentele activiteiten, namelijk het schoonspuiten van verkeersborden, geven geen verhoging in het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus. Binnen de aangevraagde geluidsruimte
kunnen deze activiteiten plaatsvinden en is het niet noodzakelijk om aanvullende voorschriften in de
vergunning vastte leggen.
3.17.5 Trillingen
Gezien de aard van activiteiten en de omgeving zijn trillingen niet te verwachten. Om die reden zien wij geen
noodzaak om trillingsvoorschriften in de vergunning op te nemen.
3.18
Veiligheid
3.18.1 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van dieselolie in een tank
Voor de opslag van diesel is PGS 15 van toepassing, voor zover die gaat over de bovengrondse opslag in
een dubbelwandige tank (IBC). In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is
vastgelegd dat deze opslag moet voldoen aan de PGS. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
hoofdstukken van de PGS van toepassing zijn.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Binnen de inrichting vindt de opslag van markeringsverf plaats. Deze gevaariijke stof behoort tot klasse ADR
2. Vanwege de geringe opslaghoeveelheid, te weten maximaal 9,6 liter (24 spuitbussen van 400ml), is de
PGS 15 niet van toepassing. De ondergrens waarbij de richtlijn PGS 15 van toepassing is, bedraagt 50 kg.
De markeringsverf dient te worden opgeslagen boven een lekbak.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden maximaal 20 propaangasflessen opgeslagen. De opslag van gasflessen valt
onder PGS 15. In de vergunning zijn voorschriften conform de richtlijn PGS 15 opgenomen om deze opslag
op een veilige manier te laten plaatsvinden.
3.19
Energie
In de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) waarin wordt venwezen naar
de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu is beschreven op welke wijze het energieaspect moet worden opgenomen in
de milieuvergunning als het bedrijf niet valt onder de toelatingseisen voor het convenant Benchmarking of de
tweede generatie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3).
Reef Infra BV behoort niet tot een categorie bedrijven waarvoor toetreding tot dit convenant mogelijk is.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het
elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m3 per jaar. Wij volgen
bij het opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire. Deze richtlijnen zijn conform onze
beleidsnotitie 'Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" van mei 2003.
Binnen de inrichting wordt naar schatting 38.000 kWh elektriciteit en 9,600 m3 gas per jaar verbruikt.
Het totale energieverbruik van de inrichting is daarmee lager dan de grenzen uit de Circulaire. Wij hebben
het dan ook niet nodig geacht om in dit geval voorschriften over het onderwerp energie in de vergunning op
te nemen.
3.20
Grondstoffen- en waterverbruik
3.20.1 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningveriening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m^ of meer
leidingwater bedraagt Binnen Reef Infra BV wordt ca. 400 m^ leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor huishoudelijk gebruik en voor het schoonmaken van CRS-materialen.
Gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze vergunning geen
voorschriften gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater
3.20.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
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De aard van de activiteiten alsmede de bij ons bekende gegevens omtrent de binnen de inrichting
toegepaste grond- en hulpstoffen geven ons geen aanleiding om hiervoor voorschriften op te leggen aan
Reef Infra BV.
3.21
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. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en
Vergunningveriening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwijdte
vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan 2
miljoen transportkilometers per jaar
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het ondenwerp 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 ven/oer in de vergunning op te nemen.
3.22
Overige aspecten
3.22.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In art:ikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.23
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
3.24
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
"Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
"Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
"Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen.
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet voldoende
uitvoerig en onderiing samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de 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 Reef Infra BV de
gevraagde revisie vergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften,
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor een termijn van 10 jaar
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning, met uitzondering van:
bijlage 1: niet technische samenvatting;
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bijlage 2: topografische kaart;
bijlage 5: akoestisch onderzoek;
bijlage 6: acceptatie & venwerkingsbeleid;
bijlage 7: AO/IC beleid;
bijlage 9: kopie Wvo-aanvraag;
bijlage 10: gegevens emissie;
bijlage 13: veiligheidsinformatiebladen.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Overeenkomstig artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervangt deze vergunning, met ingang van
het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verieende vergunningen. Deze eerder
verieende vergunningen ven/allen pas op het moment dat deze vergunning zowel in werking is getreden als
onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 4.5.2, 4.6.1 en 4.6.2
nadat de vergunning haar gelding heeft verioren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.
5.5
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Groningen, 20 april 2010
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Waterschap Hunze en Aa's, postbus 195, 9640 AD Veendam;
Burgemeester en Wethouders van Hoogezand-Sappemeer;
Reef Infra BV, Noorderstraat 301, 9611 AH Sappemeer;
J.M. Staal-Stoop en S. Staal e.a.. Noorderstraat 315, 9611 AH Sappemeer;
A.H.H. Mulder, Noordbroeksterstraat 9, 9611 BD Sappemeer;
A. van Dijken, Noordbroeksterstraat 10, 9611 BH Sappemeer;
N. Smith en L. Haarman e.a., Noordbroeksterstraat 2, 9611 BH Sappemeer;
G. Bruens-Wolthuis e.a., Noordbroeksterstraat 22, 9611 BH Sappemeer
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A) ALGEMEEN
a.1

Gedragsvoorschriften

a.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
a.1.2
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan
het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn,
a.1.3
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.
a.1.4
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de
inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is
gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet
overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een
daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden
op het naleven van deze instructie.
a.1.5
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn venwijderd tenzij deze
in een goede staat van onderhoud verkeren.
a.1.6
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke
(afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
a.1.7
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de
inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer
nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit
moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
a.1.8
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek alle akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke
onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.
a.1.9
Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten
te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.
a.1.10
Indien uit de inhoud van keuring- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt moet
direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
a.2
Registratie en onderzoeken
a.2.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden, In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:
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a
b
c
d
e
f
g
h

De schriftelijke instructies voor het personeel;
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van
bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, enz;
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
Afgiftebewijzen van (gevaariijke) afvalstoffen;
Registratie van het energie- en waterverbruik;
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;
Het advies van de brandweercommandant ten aanzien van aan te brengen blusmiddelen en
brandwerende voorzieningen.

a.2.2
De in het vorige voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 3 jaar in
de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren
a.2.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
a.3
Productiecapaciteit
a.3.1
Binnen de inrichting mogen de volgende bewerkingen plaatsvinden met bijbehorende jaarcapaciteit:
Bewerking

maximale jaarcapaciteit

zeven van grond

60.000 ton
10.000 ton

puin breken
productie van beton

37.500 ton

AFVALSTOFFEN
a.4
Opslag van afvalstoffen
a.4.1
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of
buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond
de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te
verwijderen.
a.4.2
De verpakking van gevaariijk afval moet zodanig zijn dat
a
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b
het materiaal van de verpakking niet door gevaariijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die
gevaariijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
c
deze tegen normale behandeling bestand is;
d
deze is voorzien van een etiket waarop de gevaarsaspecten van de gevaariijke stof duidelijk tot uiting
komen.
a.4.3
In de inrichting mogen niet meer (gevaariijke) afvalstoffen worden opgeslagen dan aangegeven in bijlage 4
van de aanvraag.
a.5
Afvoer van afvalstoffen
a.5.1
Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld
schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevatten minste gegevens over de oorzaak
van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie
op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

23/50

a.6
Acceptatie
a.6.1
In de inrichting mogen maximaal 70.000 ton grond en 10.000 ton puin per kalenderjaar worden
geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 25.250 ton. Voor de
diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.
afvalstof
grond
puin
zeefzand

euralcode
17.05.04c
17.01.01, 17.01.02, 17.01.03,
17.01.07c
19.12.09

maximale opslag (ton)
20.000
5.000
250

a.6.2
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en
de AO/IC inclusief de ingevolge voorschrift 2.3.4 toegezonden wijzigingen.
a.6.3
Het in voorschrift 2.3.2 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC [en de op grond van voorschrift 2.3.4
doorgevoerde wijzigingen] moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter
inzage liggen.
a.6.4
Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiteriijk twee
weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van
de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
a
de reden tot wijziging;
b
de aard van de wijziging;
c
de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
d
de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
a.6.5
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen
deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de
vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te
zijn vastgelegd.
a.7
Registratie
a.7.1
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet
mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
a
de datum van aanvoer;
b
de aangeboden hoeveelheid (kg);
c
de naam en adres van plaats herkomst
d
de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e
de euralcode;
f
het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
a.7.2
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De
hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door
middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en)
waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het
Nederiands Meetinstituutzijn geijkt Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan
het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven. Voor de bepaling van de hoeveelheden is het ook
toegestaan te werken met geijkte bakken van de vrachtwagens.
a.7.3
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en
de financiële administratie.
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a.7.4
Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie
plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen
en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek
dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient
het volgende te worden geregistreerd:
a
een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
b
de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
c
de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde
gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.
a.7.5
Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen
met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijfjaar op de inrichting te
worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
a.8

Bedrijfsvoering

a.8.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van
afvalstoffen.
a.8.2
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
a.8.3
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort
worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
a.8.4
De opslaghoogten van grond, (on)gebroken puin, menggranulaat en grondstoffen t.b.v, beton mogen
maximaal 10 m bedragen.
a.8.5
Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren grond, puingranulaat en zeefzand af te
geven ten behoeve van materiaalhergebruik.

AFVALWATER
a.9

Algemeen

a.9.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur;
b
de verwerking van het rioolslib niet wordt belemmerd, na venwijdering van dit rioolslib uit een openbaar
riool.

BODEM
a.10
Doelvoorschriften
a.10.1
Het bodemrisico van de in bijlage 8 beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van
doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de
NRB.
a.11
Aanvullende voorschriften voorzieningen
a.11.1
Een vloeistofdichte lekbak moet indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de
totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud
hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige
emballage.
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a.12
Bedrijfsrioleringen
a.12.1
Rioolsystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBVaanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn
rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwateren koelwater Bij bestaande ondergrondse rioleringen
kan (overeenkomstig de NRB) worden volstaan met het behalen van eindemissiescore 2.
Toelichting:
Overeenkomstig de NRB wordt bij bestaande rioleringen het niet redelijk geacht om naast een
inspectieprogramma en noodplan een risicobeperkend bodemonderzoek uit te voeren voor het behalen van
eindemissiescore 1.
a.13
Beheermaatregelen
a.13.1
Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan
met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden
toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
a
welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b
de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
d
waaruit het onderhoud bestaat;
e
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
h
de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.
a.14
Onderzoeken
a.14.1
Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd op aanwijzing
van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform NEN 5740 en NVN 5725. Ter plaatse van de tijdens het
nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit
hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek
niet correct is uitgevoerd dan moet het herhalingsonderzoek zodanig gecorrigeerd worden, dat voldaan
wordt aan NEN 5740 en NVN 5725,
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740,
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde
rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere
monsternemingen of analyses moeten worden verricht indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n)
en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt
a.14.2
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd
conform NEN 5740 en NVN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3
maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd
gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond
van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt De resultaten van het
onderzoek dienen uiteriijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn
overgelegd.
a.14.3
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.
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.
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a.15

Herstelplicht (bodemsanering)

a.15.1
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het
bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het
bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, veriangen dat de eerder bij de aanvraag
vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.

a.15.2
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te
vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.
a.16
Aanvullende voorschriften preventiemaatregelen
a.16.1
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd.
Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed
aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als
gevaariijk afval.

GELUID EN TRILLINGEN
a.17
Algemeen
a.17.1
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ii), veroorzaakt door de inrichting, mag de
aangegeven vergunningpunten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Vergunningpunt

Ligging

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

1. Noorderstraat
291/293

20013,90-576462,40

51 dB(A)

36 dB(A)

34 dB(A)

2, Noorderstraat 305

249917,08-576366,88

50 dB(A)

40 dB(A)

37 dB(A)

3. Noorderstraat 315

249847,02-576275,21

49 dB(A)

28 dB(A)

25 dB(A)

a.17.2
Het maximale geluidsniveau veroorzaakt door de maximale geluidsniveaus afkomstig van de inrichting {Ima
in dB(A)), gemeten in meterstand 'fast en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm mag op de
aangegeven punten niet meer bedragen dan:

Ligging

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

249755,02-576266,34

61 dB(A)

61 dB(A)

60 dB(A)

2, Noorderstraat 305

249917,08-576366,88

64 dB(A)

64 dB(A)

60 dB(A)

3, Noorderstraat 315

249847,02-576275,21

61dB(A)

43 dB(A)

43 dB(A)

Vergunningpunt
1. Noorderstraat
291/293

a.17.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Bij de berekening van de geluidsniveaus op de
referentiepunten geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting welke in de akoestische modelvorming,
overeenkomstig het thans geldende zonebeheermodel, voor deze vergunning is gehanteerd. De hoogte van
de referentie- en controlepunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld.

ENERGIE
a.18
Algemeen
a.18.1
Het jaariijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de
energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het
bevoegd gezag.
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LUCHT
a.19
Stuifgevoelige stoffen
a.19.1
Bij losse buitenopslag mogen de grondstoffen niet door verschuiving, venwaaiing of anderszins buiten het
terrein van de inrichting terecht komen.
a.ig.2
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse SI en S2 mag niet plaatsvinden,
indien de windsnelheid groter is dan 8 m/s (windkracht 4).
a.19.3
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse S3 mag niet plaatsvinden, indien de
windsnelheid groter is dan 14 m/s (windkracht 6).
a.19.4
Het overslaan in de open lucht van stuifgevoelige stoffen van de klasse S4 en S5 mag niet plaatsvinden,
indien de windsnelheid groter is dan 20 m/s (windkracht 8).
a.19.5
Ten behoeve van het bepalen van de windsnelheid moet in de inrichting een windsnelheidsmeter aanwezig
zijn.
a.19.6
Stofemissies tengevolge van het overslaan van stuifgevoelige stoffen moeten worden voorkomen door de
storthoogte te beperken tot minder dan één meter
a.19.7
Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen visueel
waarneembare stofhinder optreedt op de grens van de inrichting.
a.19.8
Indien bij het op- en overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofverspreiding
zodanig is dat redelijkenwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten
de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt

BREKEN VAN PUIN
a.20
Acceptatie
a.20.1
Het steenachtig bouw- en sloopafval mag alleen ten behoeve van het breekproces worden geaccepteerd,
indien de partij maximaal 1% (m/m) niet steenachtig materiaal bevat.
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.
a.21
Bedrijfsvoering algemeen
a.21.1
De aangevoerde vrachten bouw- en sloopafval dienen voordat het feitelijk breekproces plaatsvindt door
middel van een zeefinstallatie, te worden ontdaan van het brekerzeefzand.
a.21.2
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 vorige voorschrift
a.21.3
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.
a.21.4
Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een partij brekerzeefzand met
granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet
aan de eisen van 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:
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a
b
c

datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
uitvoering van de wijze van bemonstering;
de analyseresultaten van het brekerzeefzand.

a.21.5
Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 is het mengen van
brekerzeefzand met granulaat toegestaan.
a.21.6
Alle binnen de inrichting geproduceerde partijen granulaat dienen te voldoen aan de eisen van de Regeling
Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit
a.21.7
De monstername en analyse van het granulaat en brekerzeefzand dienen te geschieden conform de
protocollen die onderdeel uitmaken van het Besluit Bodemkwaliteit. Alle activiteiten die met de
monsterneming samenhangen dienen in een monsternemingsplan te zijn omschreven.
a.21.8
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 venwerkingsinrichting.
a.21.9
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.

OPSLAG VAN GROND
a.22
Grond
a.22.1
Indien vergunninghouder minimaal beschikt over gegevens met betrekking tot de locatie van herkomst en
het historische en huidige gebruik van de locatie en of er verontreinigingen in de grond aanwezig zijn en zo
ja welke en in welke mate, mogen partijen kleiner dan 100 ton - mits op basis van deze beperkte
vóórinformatie kan worden geconcludeerd dat de partijen in dezelfde categorie vallen - voorafgaand aan
kwalificatie onderiing worden samengevoegd tot een partij van maximaal 100 ton.
a.22.2
Elke partij of samengevoegde partij dient gekwalificeerd te zijn. Ten behoeve van kwalificatie dienen de
samenstellings- en/of immissiewaarden van minimaal de volgende parameters geanalyseerd te worden:
a
arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink;
b
minerale olie;
c
EOX;
d
PAK's (10 maal individueel en som);
e
organische stofgehalte;
f
lutumgehalte;
g
PH.
Bij het bepalen van de immissiewaarden moet minimaal worden uitgegaan van de maximale emissie bij een
toepassingshoogte van 0,2 m.
a.22.3
In afwijking van het vorige voorschrift behoeft van een partij grond die als klasse landbouw/natuur kan
worden gekwalificeerd geen immissiewaarden te worden bepaald.
a.22.4
Partijen grond dienen bemonsterd en geanalyseerd te worden conform paragraaf 4.3 van de Regeling
bodemkwaliteit
a.22.5
Indien de herkomst van de aangeboden partij hiertoe aanleiding geeft dient - al dan niet op aangeven van de
aanbieder - de partij grond aanvullend te worden geanalyseerd op die parameters, waarvan op basis van
vóórinformatie te venwachten is dat deze in de partij aanwezig zijn. Indien tijdens de bemonstering andere
verontreinigingen worden geconstateerd zal de partij ook hierop aanvullend onderzocht moeten worden.
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a.22.6
De vergunninghouder dient de analyseresultaten te toetsen aan de criteria die gesteld zijn in de Regeling
Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit Bodemkwaliteit. Op basis van deze eisen moeten de partijen grond
worden gekwalificeerd en ingedeeld in minimaal een van de hieronder aangegeven
toepassingsmogelijkheden:
a
de partij grond voldoet aan de eisen van klasse wonen bij een toepassingshoogte tot minimaal 0,2 m;
b
de partij grond voldoet aan de eisen van klasse industrie.
a.22.7
De uitvoering van de samenstellingbepalingen en de uitvoering van de uitloogproef dient te geschieden door
een voor die werkzaamheden, volgens de laatste versie van AP04, door het Ministerie van VROM
aangewezen laboratorium.
a.22.8
Na kwalificatie mogen de gekwalificeerde partijen die in dezelfde categorie vallen, worden samengevoegd.
De volgende categorieën overeenkomstig de Regeling Bodemkwaliteit behorende bij het Besluit
Bodemkwaliteit worden hierbij onderscheiden:
klasse wonen tot een toepassingshoogte van 0,2 m;
klasse industrie.
a.22.9
De in het vorige voorschrift genoemde categorieën dienen gescheiden van elkaar te worden opgeslagen.
a.22.10
Het samenvoegen van verschillende partijen grond dient te worden vastgelegd in een logboek, waaruit door
middel van een verwijzing naar de voorinformatie (herkomst historisch en huidig gebruik van de locatie) en
analyserapporten blijkt dat er geen sprake is van het wegmengen van verontreinigingen en dat is voldaan
aan de eisen uit het voorgaande voorschrift. Uit dit logboek moet tevens op ieder moment duidelijk te halen
zijn welke partijen op het terrein aanwezig zijn, waar deze liggen opgeslagen en wat de bijbehorende
analyses zijn.
a.22.11
Het logboek en de erkende bewijsmiddelen (zijnde erkende kwaliteitsverklaringen en partijkeuringen) of
andere bewijsmiddelen zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit in het kader van de informatieplicht
dienen minimaal vijfjaar te worden bewaard en op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaren
ter hand te worden gesteld.

OPSLAAN VAN STOFFEN IN OPSLAGTANKS
a.23
Opslag van dieselolie in een kunststof IBC van 1000 liter.
a.23.1
De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1, 3.3. 3.9, 3.11, 3,15, 3,20 en 3.21 van de
richtlijn PGS 15.
a.24
Opslag van gasflessen
a.24.1
De binnen de inrichting aanwezige gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig hoofdstukken
3.1, 3.4, 3.6, 3.11, 3.15, 3.20, 3.21 (met uitzondering van 3.21.2), 3.23 en 6.2 van PGS 15.

OVERIGE ACTIVITEITEN
a.25
In werking hebben van een acculader
a.25.1
Een acculader moet zijn geaard. Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed
bereikbaar zijn.
a.25.2
De batterij moet minstens eenmaal per jaar schoon worden gemaakt en worden onderhouden, om
lekstromen te voorkomen. Periodiek onderhoud aan de batterij moet gebeuren door een hiervoor
gecertificeerd bedrijf,
a.25.3
Een acculader dient tegen aanrijding te zijn beschermd,
a.25.4
Ontstekingsbronnen zoals hete oppervlakken, vlammen en vonken moeten worden vermeden.
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a.25.5
Acculaders moeten, indien zij geladen worden of in werking zijn, zijn opgesteld in een goed op de buitenlucht
geventileerde ruimte,
a.25.6
Tijdens het laden van accu's mag binnen 2 m afstand van de opstelplaats van de accu's niet worden gerookt
en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de daartoe geschikte plaatsen moeten met betrekking tot dit
verbod pictogrammen zijn aangebracht.
a.25.7
Het laden van een accu met een acculader moet plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening.
a.26
opslag van accu's
a.26.1
De opslag van accu's dient plaats te vinden boven een zuurbestendige lekbak.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ..,:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verieend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalvenwijdering.
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederiands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederiand over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
ASFALT, TEERHOUDEND:
Asfalt dat als bindmiddel teer bevat met een concentratie groter of gelijk aan 75 mg/kg d.s. PAK.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke
voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.
BODEMINCIDENT:
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting
is opgetreden.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Venwaarioosbaar bodemrisico.
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BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodemrisicochecklist
uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie
erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag
voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
EOX:
Groepsnaam voor de som van de extraheerbaar aanwezige organische halogeenverbindingen.
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
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaariijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaariijke stoffen.
GROND:
Dit begrip is gedefinieerd in het Bouwstoffenbesluit,
NEN:
Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm,
NEN 5740:
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de
milieuhygiënische kwaliteitvan bodem en grond.
NER:
Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht.
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil),
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart,
NUTTIGE TOEPASSING:
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage NB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste
handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een
andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.
PAK:
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 30:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten. Buitenopslag in kleine installaties'.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
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POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
PROTOCOL:
Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
RESTFRACTIE:
De fractie van het afval die na be- of venwerking op de inrichting niet is be- of verwerkt ofwel na bewerking
niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afzetmarkt en wordt afgevoerd:
a. Naar een daartoe bevoegde be- of venwerker die de fractie wel kan bewerken of;
b. Naar een stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie tb.v. eindverwijdering.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
SCHONE GROND:
Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven
in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt.
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:
SI: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
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 van die voorziening kan
komen.
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BIJLAGE 2 : Luchtkwalteitsbeoordeling
project:

Luchtkwaliteit Reef, Sappemeer

datum:

14 april 2010

Samenvatting
In vooriiggende notitie is onderzocht wat de invloed van de inrichting van Reef is op de luchtkwaliteit ten
aanzien van fijnstof (PMio) en Stikstofdioxide (NO2). Die stoffen zijn vervolgens getoetst aan de normen
(grenswaarden) van de wet milieubeheer
afkorting

waarden

norm
■~~

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

PM10

stikstofdioxide

NO2

berekend op
de grens
^"^
^iïïriciïting"""

jaargemiddelde concentratie in Mg/m"*
aantal overschrijdingen per kalenderjaar
van de vierentwintiguurgemiddelde
concentratie van 50 |jg/m^.

40
35

2024

jaargemiddelde concentratie in pg/m''
aantal overschrijdingen per kalenderjaar
van de uurgemiddelde concentratie van
200 pg/m^

40
18

1617
1 4

1015

Uit dit onderzoek blijkt dat aan de normen van de wet luchtkwaliteit wordt voldaan en dat de wet
luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het nemen van het besluit
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 Nederiand 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
Reef emitteert een aantal stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving kunnen beïnvloeden. Het gaat hierbij
om de emissie van F ijnstof (PM10) en Stikstofdioxide (NO2).
PM10 wordt geëmitteerd door de het venwerken van puin door middel van een puinbreker, grondzeef, en
betonproductie en op en overslag van grond en grint stromen.
Daarnaast zullen de vrachtwagentransporten en (aandrijf) motoren een bijdrage in de fijnstofemissie en NOx
emissie hebben. In het luchtkwaliteitsonderzoek dat bij de aanvraag is gevoegd is de fijnstofemissie van op
en overslag niet meegenomen, in vooriiggend onderzoek is deze omissie hersteld.
Nieuw Nationaal m o d e l
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, warmteemissie 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 (het zg.
receptorpunt), uitgaande van meteorologie, bron en omgevingsparameters, over een korte periode
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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 Overeen periode van lOjaar (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.
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:
stof
afkort:ing waarden
Status
fijn stof
grenswaarde
40
\^glm^
als
jaargemiddelde
concentratie
PMio
(zwevende
grenswaarde
50 pg/m'' als vierentwintig-uurgemiddelde
deeltjes,
concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal
deeltjes met een
vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden
aërodynamische
overschreden
diameter kleiner
dan 10 pm)
grenswaarde
stikstofdioxide
200 pg/m"^ als uurgemiddelde concentratie, waarbij
NO2
geldt dat deze maximaal achttien maal per
kalenderjaar mag worden overschreden
grenswaarde
40 Mg/m"' als jaargemiddelde concentratie
Voor NOx zijn ook grenswaarden voor vegetaties geformuleerd. Aangezien de (verre) omgeving van Reef
niet aan de definitie van vegetaties voldoet is niet aan deze grenswaarde getoetst
In de Rbl 2007 (wijziging december 2008, SC 245, 2008) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het
voldoen aan de eisen van de EU Richtlijn 208/50/EG, specifiek bijlage III van de Richtlijn met betrekking tot
de beoordelingssystematiek. Dit wordt aangehaald als toepasbaarheidsbeginsel. De EU richtlijn geeft aan
dat de werkingssfeer van de richtlijn betrekking heeft op luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht en
niet van toepassing is op:
werkplekken in gebouwen en/of inrichting van ondernemingen;
locaties waar wetgeving voor arbeidsomstandigheden geldt;
locaties (in de buitenlucht) die voor publiek gewoonlijk niet toegankelijk zijn.
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

Voor stikstofoxiden geldt 30 ng/m' als concentratie als Jaargemiddelde grenswaarde voor de beschenning van vegetatie, in gebieden met een
oppervlak van ten minste 1000 km" die gelegen zijn op een afstand van ten minste 20 km van agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km
van andere gebieden met bebouwing, van inrichtingen of van autosnelwegen, waar naar oordeel van het bevoegde bestuursorgaan bijzondere
bescherming behoeft, (voorschrift 3,1 van bijlage 2 van de wet milieubeheer)
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1b1:
1 b2:
1c:
ld:

De luchtkwaliteit niet veranderd
De luchtkwaliteit per saldo niet verslechterd (salderingsproject)
Het initiatief "Niet in betekenende mate bijdraagt (3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10)
Het project is opgenomen in het Nationaal Saneringsprogramma Luchtkwaliteit

Bronnen
Fijnstof van de inrichting
Voor de berekening van de emissie van fijn stof bij de op- en overslag van grond en betongrondstoffen is
gebruik gemaakt van het rapport:
Stofemissies in de bouw(keten), gepubliceerd door CE te Delft april 2006 nummer: 06.6111.25
Voor de overige bronnen zijn de parameters overgenomen uit bijlage 10 (versie 8 juli 2009) van de
aanvraag.
Bij deze inrichting vinden diverse op en overslagen plaats van stuifgevoelige stoffen. Om de luchtkwaliteit te
bepaling is dit gemodelleerd als 4 oppervlaktebron in het Nieuw Nationaal Model (PC-Stacks van KEMA). De
fijnstofemisse is bepaald aan de hand van de doorzet zoals die is genoemd in de aanvraag. Daarbij is
gebruik gemaakt van de genoemde rapport van CE.
Deelstromen

doorzet
[ton/j]

Factor

Emissie

Emissie

totaal
g/ton

[ton/j]

kg/sec

Grond stromen

75.000

2

0,15

4,7E-06

Zand

75.000

20

1,5

4,7E-05

Grind

75,000

0,2

0,015

4,7E-07

De laatste twee rijen gelden voor 1 locatie en worden opgeteld tot de volgende waarde.
Emissie
kg/sec
4,75E-05

Opslag grondstoffen beton

In de aanvraag is de navolgende informatie over de emissies van de bronnen gevoegd.
Tabel brongeven
Bronnaam
Puinbreker
X Bron [m]

249863

Grondzeef
249863

Y Bron [m]

576428

576428

X gebouw [m]

-

Y gebouw [m]
Hoogte Gebouw [m]
Lengte Gebouw [mj
Breedte Gebouw [m]

-

Oriëntatie gebouw [°]
Lengte Oppervlaktebron [m]

-

-

Breedte Oppervlaktebron [m]

-

-

Oriëntatie [°]

Vrachtwagen

249863
576428

249806

afvoer
zeefzand
249903

576390

576420

-

-

2

2

Inw. diameter [m]

0,5

0,5

Uitw. diameter [m]
Rookgas Temperatuur [K]

0,6

0,6

288

288

Rookgas debiet [m3/s]
Warmte Emissie [MW]

0,78
-99

0,78

Hoogte schoorsteen [m]

Betoncentrale

-99
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-

2
0,5
0,6
288
0,78
-99

2

2

0,5

0,5

0,6
288

0,6
288

0,78

0,78

-99

-99

3744

3744

3744

3744

5,50E-05
7

5,50E-05
7

5,50E-05
7

5,50E-05
7

4,20E-05

4,20E-05

4,20E-05

2,40E-06

afvoer
puingranulaat

loskraan

Bedrijfsuren [uren/jaar ]
NOx [kg/s]
% NO2 in NOx
PMio[kg/s]

Tabel brongeven
Bronnaam
X Bron [m]

249903

Y Bron [m]

576420

Grondstoffen
Beton

3,20E-07

249813

249904

Grondopslag
249771

576464

576468

576470

shovel

249843
576507

3744

X gebouw [m]
Y gebouw [m]
Hoogte Gebouw [m]
Lengte Gebouw [m]
Breedte Gebouw [m]
Oriëntatie gebouw [°]
Lengte Oppervlaktebron [m]
Breedte Oppervlaktebron [m]
Oriëntatie [°]
Hoogte schoorsteen [m]
Inw. diameter [m]
Uitw. diameter [m]

-

-

-

85

65

-

-

55
175,6

55
89,2

2

2

2

0,5
0,6

0,5
0,6

0,5

Rookgas Temperatuur [K]
Rookgas debiet [m3/s]

288
0,78

288
0,78

288
0,78

Warmte Emissie [MW]
Bedrijfsuren [uren/jaar ]

-99
3744

-99
8760

-99
8760

4,47E-05
7

4,47E-05
7

2,50E-06

2,20E-06

NOx [kg/s]
%N02inN0x
PMio[kg/s]

1,27E-06

0,6

-

-

-

-

8760

8760

4,75E-05

4,70E-06

Modellering - verspreidingsberekening
Met behulpvan het Nieuw Nationaaal model, (implementatie KEMA, versie 2009,1) is voor twee stoffen een
verspreidingsberekening uitgevoerd.
1995

Meteorologische periode
Meteorologische gebied

t/m

2004

Geïnterpoleerd tussen Schiphol en Eindhoven
voor locatie:
249800

Ruwheidslengte Zo
Middelingstijd

576400

0,46
24 uur

PM10:

1 uur

NO2:

Immissiegebied

Links onder

249625

576275

250125

576575

Roosterafstand

Rechts boven
20 meter

Receptorhoogte

1 meter

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

30
■Da»
De puntbronnen zijn weergegeven als een X en de oppervlaktebron is weergegeven als een raster,
RESULTATEN
Stikstofdioxide. (NO2)
Reef 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 stikstof dioxide bedraagt ongeveer 14 pg/m^. (referentiejaar 2010). (figuur 2).
Uit de berekening van de bronbijdragen blijkt een bijdrage van 2  4 pg/m^op de grens van de inrichting,
(figuur 3) Aan jaargemiddelde grenswaarde van 40 pg/m^ wordt ruimschoots voldaan.
(figuur 4) Op alle rasterpunten is het aantal overschrijdingsuren buiten de inrichting lager dan 18. (figuur 5).
De inrichting voldoet aan de luchtkwaliteitseis voor stikstofdioxide.
Fijn stof (PN110)
Reef emitteert PM10 als verbrandingsemissie en emissie als gevolg van grond opslag (opslag, overslag). De
jaargemiddelde achtergrond concentratie PM10 bedraagt 16 pg/m3. (figuur 6)
De jaargemiddelde bronbijdrage van de inrichting varieert buiten de inrichting van 4 tot 8 pg/m3. (figuur 7).
De cumulatieve jaargemiddelde concentratie varieert is daarmee van 20 to 24 pg/m3 (incl aftrek voor
zeezout), (figuur 8)
In figuur 9 is weergegeven hoeveel dagen de vierentwintig uursconcentratie hoger is dan 50 |jg/m3. 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 fijnstof.
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 5,16 lid 1a 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 3: Bronbijdrage N02 ((Jaargemiddelde concentratie excl achtergrond)

Figuur 4: Totaal immissie N02 ((Jaargemiddelde concentratie incl achtergrond)
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Figuur 5: Aantal overschrijdingsuren van de 200 pg/m3 N02 (incl achtergrond)
. j

]□
UU n °

•'."""

'■

i/T

a-

Figuur 6: Achtergrond concentratie P M10 (GCN, 2010, vastgesteld per 1x1 km)
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Figuur 7: Bronbijdrage P M10 (Jaargemiddelde concentratie excl achtergrond)
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Figuur 8: Totaal immissie PM 10 ((Jaargemiddelde concentratie incl achtergrond)
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Figuur 9: Aantal overschrijdingsdagen van de 50 pg/m3 (incl achtergrond maximaal 35 dagen.
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Bijlage 1: Scenario bestand NO2
KEMA STACKS VERSIE 2009.1
Release 9 juni 2009
Stof-identificatie:

N02

start datum/tijd:
12-4-2010 10:15:50
datum/tijd journaal bestand: 12-4-2010 10:33:20
Geen percentielen berekend
Bron(nen)-bijdragen PLOS 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 200S
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie
identificatie

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

GCN-data
GCN-data
GCN-data
GCN-data
GCN-data
GCN-data
GCN-data
GCN-data
GCN-data
GCN-data

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

het Ie
het 2e
het 3e
het 4e
het 5e
het 6e
het 7e
het 8e
het 9e
het 10e

jaar;
jaar;
jaar;
jaar;
jaar;
jaar;
jaar;
jaar;
jaar;
jaar;

versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie
versie

17-02-09
17-02-09
17-02-09
17-02-09
17-02-09
17-02-09
17-02-09
17-02-09
17-02-09
17-02-09

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

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend.
Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo
De locatie waarop de meteo is bepaald :
249800 576399
Voor neerslag, bewolking en zoninstraling is Schiphol gebruikt
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks91\input\emis.dat
Doorgerekende

(meteo)periode

Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h
Eind datum/tijdO: 31-12-2004 24:00 h
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is

:

87600

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
met coördinaten:
249800
576400
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren
%
ws neerslag(mm)
N02
03
1
2

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

4293.0
4776.0
7077.0

5
6
7

( 75-105)
(105-135)
(135-165)
(165-195)

5445.0
5370.0
6324.0
8940.0

8
9

(195-225)
(225-255)

10
11

(255-285)
(285-315)

12019.0
11489.0
9221.0
6914.0

3
4

12

(315-345)
gemiddeld/som

5732.0
87600.0

lengtegraad: G:
5.0
breedtegraad: D: 52.0
Bodemvochtigheid-indexD:

4 9
5 5
8 1
6 2
6 1
7 2
10 2
13 7

3.4
3.7
4.1
3.4

13 1
10 5
7 9

70
20
10
90

3.3
3.5
4.2

168
402
564
1104

4.9
5.7

2146 00
1667 90

4.7

1110 00
796 40
378 00
8745 40

4.1
3.7

6 5

160 30
123 70
114 40

4.3

4

9 1
10 4
12 6
15 7
19 2
23 4
21 1

58
56
50
41

17 3
12 5
9 1
7 5
7 7

39 6
51 5
58 7
62 0

14 1

1.00
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3
7

5
36 0
29 8
33 3

60 8
47 6

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D:

0.20

Aantal receptorpunten
G
416
Terreinruwheid receptor gebied [mlG:
0.4600
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]G:
1.0
Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]G :
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD:
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD:
Coördinaten
Datum/tijd
Aantal bronnen

(x,y)G:
249865,
(yy,mm,dd,hh)G: 1997
G:

15.75607
28.53150
1487.92185

576435
14
5

8

6

********* Brongegevens van bron
D:
** PUNTBRON **
1. Puinbreker
X-positie van de bron [m]G:

1
249863

Y-positie van de bron [m]G:

576428

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)a:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) Q:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Q:
Temperatuur rookgassen (K)
G:

0.80000
4.29823
288.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
N02 fraktie in het rookgas [%]
:G
:
7.00
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

6074
0.000055000

2

2. Grondzeef

X-positie van de bron [m]Q:
Y-positie van de bron [m]ü:

249863
576428

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJO:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)a:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.80000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
4.29823
Temperatuur rookgassen (K)
G:
288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
N02 fraktie in het rookgas [%]
:G
:
7.00
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

6209
0.000055000

3

3. Betoncentrale

X-positie van de bron [m]G:

249863

Y-positie van de bron [m]n:

576428

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mlG:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:

0.80000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
Temperatuur rookgassen (K)
D:

4.29823
288.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)

G:
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0.006

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
N02 fraktie in het rookgas [%]
:G
:
7.00
Aantal bedrijfsuren:

6140

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

0.000055000

4

4. Vrachtwagen

X-positie van de bron [m]G:

249826

Y-positie van de bron [m]G:
576390
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJO:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
Temperatuur rookgassen (K)
G:

0.80000
4.29823
288.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
N02 fraktie in het rookgas [%]
:G
:
7.00
Aantal bedrijfsuren:

7952

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

0.000055000

5

7. loskraan

X-positie van de bron [m]G:

249843

Y-positie van de bron [m]Q:'

576507

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJO:
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:

2.0
0.50

Uitw. schoorsteendiameter (top)Q:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) D:
0.80000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D:
4.29823
Temperatuur rookgassen (K)
Q:
288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
N02 fraktie in het rookgas [%]
:Q
:
7.00
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **
8. shovel
X-positie van de bron [m]G:
Y-positie van de bron [m]G:

G:

87600
0.000044700

6
249813
576464

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
Temperatuur rookgassen (K)
D:

0.80000
4.29823
288.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
D:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
N02 fraktie in het rookgas [%]
:G
:
7.00
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)

87600
0.000044700
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Bijlage 2: Scenario bestand PM10
KEMA STACKS VERSIE 2009.1
Release 9 juni 2009
Stof-identificatie:

FIJN STOF

start datum/tijd:
12-4-2010 10:37:57
datum/tijd journaal bestand: 12-4-2010 11:20:26
Geen percentielen berekend
jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met:

5 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 :
249800 576399
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 24:00 h
Aantal meteo-uren waarmee gerekend is

:

87600

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie
met coördinaten:
249800
576400
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren
%
ws neerslag(mm) FIJN STOF
1
2

(-15- 15)

4293 0
4776 0
7077 0

4 9
5 5
8 1

3.4
3.7

5445 0
5370 0
6324 0

6 2
6 1
7 2
10 2

3

( 15- 45)
( 45- 75)

4

( 75-105)

5
5
7

(105-135)
(135-165)
(165-195)

8940 0

8
9

(195-225)

12019 0
11489 0
9221 0
6914 0
5732 0

10
11

(225-255)
(255-285)

(285-315)
12 (315-345)
gemiddeld/som

87600 0

4.1

160.30
123.70
114.40

18.9
20.3
21.9

3.4

168.70

3.3
3.5
4.2

402.20
564.10
1104.90

26.7
27.2
25.4

2146.00

23.1
21.1

5

4.9
5.7
4.7

1667.90
1110.00

19.9
17.5

9
6 5

4.1
3.7

796.40

15.9
16.4

13
13
10
7

7
1

4.3

378.00
8745.40

21.0 (zonder zeezoutcorrectie
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lengtegraad: G:
5.0
breedtegraad: G: 52.0
Bodemvochtigheid-indexG:
1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)G:
Aantal receptorpunten

G

0.20

416

Terreinruwheid receptor gebied [m]a:
0.4600
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]G:

1.0

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]Q:
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO:
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD:
Coördinaten
Datum/tijd
Aantal bronnen

(x,y)a:
249865,
(yy,mm,dd,hh)G: 1998
G:

19.33814 (incl. zeezoutcorrectie)
47.92603 (incl. zeezoutcorrectie)
10127.03410

576435
18 20

9

10

********* Brongegevens van bron
G:
** PUNTBRON **
1. Puinbreker
X-positie van de bron [m]G:

1
249863

Y-positie van de bron [m]G:
576428
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) D:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D:
Temperatuur rookgassen (K)
D:

0.80000
4.29823
288.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
Q:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
6145
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

D:

0.000042000

2

2. Grondzeef

X-positie van de bron [m]G:
249863
Y-positie van de bron [m]G:
576428
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) O:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:

0.80000
4.29823

Temperatuur rookgassen (K)
O:
288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
D:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
6224
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

G:

0.000042000

3

** PUNTBRON **
3. Betoncentrale
X-positie van de bron [m]G:
249863
Y-positie van de bron [m]G:
576428
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
Inw. schoorsteendiameter
(top)Q:
Uitw. schoorsteendiameter (top)a:
Gem. volumeflux over bedrijfsuren

2.0
0.50
0.60
(Nm3) G:

0.80000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) Q:

4.29823
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Temperatuur rookgassen (K)
G:
288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
6063
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

0.000042000

4

4. Vrachtwagen

X-positie van de bron [m]G:
Y-positie van de bron [m]G:

249826
576390

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:

2.0
0.50

Uitw. schoorsteendiameter

0.60

(top)G:

Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
Temperatuur rookgassen (K)
G:

0.80000
4.29823
288.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
7997
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
0.000002400
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

Q:

X-positie van de bron [m]G:
Y-positie van de bron [mlG:
Schoorsteenhoogte

5

5. afvoer zeefzand
249903
576420

(tov maaiveld) [m]G:

Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
Uitw. schoorsteendiameter (top)a:
Gem. volumeflux over bedrijfsuren

2.0
0.50
0.60
(Nm3) Q:

0.80000

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
Temperatuur rookgassen (K)
O:
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
O:

4.29823
288.00
0.006

Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
844
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

0.000000320

6

6. afvoer puingranulaat

X-positie van de bron [m]G:
249903
Y-positie van de bron [m]G:
576420
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:
2.0
Inw. schoorsteendiameter
(top)G:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)a:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) D:
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D:
Temperatuur rookgassen (K)
G:

0.80000
4.29823
288.00

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
854
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

0.000001270

7

7. loskraan

X-positie van de bron [m]Q:

249843

Y-positie van de bron [m]G:

576507

Schoorsteenhoogte

(tov maaiveld) [mlG:

2.0
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Inw. schoorsteendiameter
(top)a:
0.50
Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.80000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
4.29823
Temperatuur rookgassen (K)
G:
288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)

87600

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** PUNTBRON **

G:

0.000002500

8

8. shovel

X-positie van de bron [m]G:

249813

Y-positie van de bron [m]G:

576464

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]G:

2.0

Inw. schoorsteendiameter

0.50

(top)G:

Uitw. schoorsteendiameter (top)G:
0.60
Gem. volumeflux over bedrijfsuren
(Nm3) G:
0.80000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) G:
4.29823
Temperatuur rookgassen (K)
G:
288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)
G:
0.006
Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp
Aantal bedrijfsuren:
87600
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)
*********

Brongegevens van bron

** OPPERVLAKTEBRON **

G:

0.000002200

9

9. Grondstoffen Beton

X-positie van de bron [m]G:
Y-positie van de bron [m]G:
kortste zijde oppervlaktebron
langste zijde oppervlaktebron
Hoogte oppervlaktebron is

[m] G:
[m] G:
G:

Oriëntatie oppervlaktebron [graden]G:
Aantal bedrijfsuren:

249904
576468
55.0
85.0
1.5
175.6
87600

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)

0.000047500

********* Brongegevens van bron
G:
10
** OPPERVLAKTEBRON ** 10. Grondopslag
X-positie van de bron [m]G:
249771
Y-positie van de bron [m]G:
576470
kortste zijde oppervlaktebron [m] G
55.0
langste zijde oppervlaktebron [m] G
65.0
Hoogte oppervlaktebron is
G
1.5
Oriëntatie oppervlaktebron [graden]G:
den]G
89.0
Aantal bedrijfsuren:

87600

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)

0.000004700
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Aan Gedeputeerde Staten, Afdeling Milieuvergunningen
Postbus 510
9700 AP Groningen
AANGETEKEND VERZONDEN
—^iMit.mm*ii 1 ^ ^

Betreft: Ziensw/ijze

L J Ê f t ^ l ' <Mt\'tl.lk* I ■ "

Ing. d.d.:

2 O NOV 2009

Corr.nr.:///r/ k a ^ k n r . 2 M l d
Datum; 19 november 2009

.

;

Afd.: vv\vy

1

y

j ■HÜI"'"

^

Geachte heer, mevrouw.

o
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het Ontwerpbesluit wijziging van de vergunning Wet
milieubeheer van Reef Infra BV te HoogezandSappemeer
Deze vergunning dient te worden geweigerd, vanwege:
I.

Dat het hier een terrein betreft waar de belangrijkste bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd,
verplaatst naar Heerenveen en de vergunningen door de Provincie Groningen zijn
ingetrokken (Brief GS Groningen, 31 mei 2005; 2005536/22 MV ). Deze locatie (nog steeds in
eigendom van Reef) is een klein, geïsoleerd stukje ingesloten tussen water, een begraafplaats
en een woonwijk, waar de zware industriële activiteiten reeds zijn afgebouwd en voor
eeuwig dienen te zijn beëindigd. De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt vanwege de
onverenigbaarheid van het soort bedrijvigheid (wegenbouwvoorbereiding vraagt om
nachtwerk, en veroorzaakt de nodige stank, geluid, en stof) met de omringende bebouwing.

o

II.

Strijdigheid met gemeentelijk beleid om de bestemming van dit gebied te wijzigen naar een
woonbestemming of anderszins met de woonomgeving verenigbare bestemming. De
gemeente heeft gewerkt aan plannen om er onder meer een jachthaven en woningbouw te
realiseren. In afwachting van een nieuwe bestemming is het bestemmingsplan uit 1959 nog
niet vernieuwd. Volgens de gemeente Is hier geen bestemmingsplan meer van toepassing.
De provincie kan zich daarom niet beroepen op de achterhaalde bestemming van deze
locatie om ernstige overlast toe te staan.

II!.

De geluids en stofoverlast (waaronder fijn stof en stikstofoxiden) onaanvaardbaar toeneemt
in een toch al overbelaste situatie (geluid, stof, stikstofoxiden, fijn stof, verkeersdruk).

IV.

In onderliggende rapporten van de vergunningaanvraag zoals Milcura akoestisch onderzoek,
paragraaf 5.3 wordt gesteld: "voor de branche waarvoor Reef Infra BV actief is, is het niet
ongebruikelijk dat er activiteiten in de nachtperiode plaatsvinden". Archiefonderzoek op het
Provinciehuis had geleerd dat de nachtelijke piekuren van het bedrijf en de aard van de
activiteiten op deze locatie al eerder tot grote problemen hebben geleid, dat de
bedrijfsactiviteiten daarom zijn beëindigd en de provincie de vergunning heeft ingetrokken.

Ook dit had reden moeten zijn voor de provincie om de aanvraag niet in behandeling te
nemen.

Met vriendelijke groet,

J.M. Staal-Stoop en Sake Staal
Noorderstraat 315
9611 AH Sappemeer
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A.H.H. Mulder
Noordbroeksterstraat 9
9611BD Sappemeer
tel: 0598-393577

lng.d.di

2 O NOV 2009

Gedeputeerde staten Groningen
Afdeling: Milieuvergunningen
Sappemeer, 18 november 2009
Betreft: Wm-aanvraag Reef Infra BV

Geachte heer/mevr,

O

Hierbij maak ik bezwaar tegen "Ontwerpbesluit Wet Milieubeheer (Wm) van R eef hifra BV te
Sappemeer Noorderstraat 301" voor het starten met de productie van beton, het bewerken van
steenachtig bouwafval (puinbreekinstallatie) en het bewerken van grond (grondzeef).
Deze activiteiten zullen de nodige stofhinder en geluidsoverlast met zich meebrengen.
De ligging van het ten'ein, waarvoor Wm vergunning is aangevraagd bevindt zich midden in
een woonomgeving. Daarom is de aangevraagde Wm vergunning onacceptabel.
Zowel door de bedrijfsactiviteiten als de noodzakelijke extra vervoersbewegingen door zwaar
vrachtverlceer zal-het totaalbeeld van gekndsMnder voor de omgeving nog verder verhogen.
Het bijbehorende plaatje met geluidscontouren van deze Wm aanvraag, wordt weer bovenop
de bestaande plaatjes gelegd.
Hierbij bedoel ik dan de geluidshinder van de A7, geluidshinder van indushieterrein
Sappemeer oost, en wegverkeerslawaai.
Met name het wegverkeerslawaai wordt nu al door de gemeente HS, in de huidige
berekeningen, binnen de wettelijke grenzen gehouden door het aantoonbaar gemanipuleer met
cijfers.

O

De buurt kan niet nog meer hebben!!
Een en ander past ook zeker niet binnen het "Provinciaal Omgevingsplan" (POP)
Ik zou u dan ook dringend willen vragen niet akkoord te gaan met Wm aanvraag van Reef BV

Hoogachtend,

A.H.H. Mulder

3
Betreft zienswijze milieuvergunning Reef Sappemeer
Aan af deling milieuzaken gedeputeerde staten provincie Groningen
Sappemeer 19-11-2009
Heer,Mevrouw,
Hierbij wil ik bezwaar maken tegen het afgeven van een milieuvergunning aan de fa. Reef aan
de Noordersliaat 301 te Sappemeer en wel hierom:

o

Uit ojiderz;oek is gebleken dat er geen geldige bestemmingsplan voor dit perceel aanwezig is.
Het besbrnimingsplan die geldig zou zijn stamt uit 1959 en is bij de gemeente niet meer te
vinden. Bij navraag bij oude inwoners blijkt dat in die tijd op de plek waar Reef nu is
gevestigd een boerderij stond en ik kan me dan ook niet voorstellen dat hier indertijd een
bestemming indusi&ie vooï af iS gegeven. Verder is in 2Q05. de vergiiijïüng. voor. epn
asfaltcentrale van Reef ingetrokken omdat'men het een woonbestemming wilde geven!
Ten tweede vertrouw ik dè'goede bedöblingenvan Reef niet In het verleden heeft Reef zich
niet gehouden aan de arbeidstijden (7-19uur) die werd verleerit voor de productie van asfalt.
Regplmatig werd er Voor of na deze tijden nog gedraaid. Dit jaar nog werden er midden iri de
naqht mobiele van^ails overgeladen door de.fa/iComb.ex met alle lawaai .van dien.
Óok is mij tijdens de hoorzitting óp het provmei^hui? van,^il7.'noyembe)E jl.i^et iuideïijk
geworüéii Waaróïn'er iii dé vèrguhnin^ wordt g^pproken over,autobewegjiiigpti.in avond én
nachturen terwij 1 er niet zou worden gewerkt. S^cis laatste vi^d ik de., pprneirkjng van de ^
adyiséi|r'vatnï(.eëf als zöü dé püinferékei^.omgere^end maar eep paar, dagen p^r jaar'draaiéii
.pngeloofwaardig. Waarom een-dure machine saat^schaffen voor een paar dagen per jaiar?
tevebs is de veiligheid met bétrekldngtot'het fifetspad eein probleem door het nonchalante open afi-ijden van het terrein van Reef door de vrachtwagens. Blijkbaar is het zicht zo beperkt
dat mijn vrouw al twee keer bijiia is aangereden.»..,.>

o

Het lijkt me dan ook raadzaam eerst het door de provincie voorgestelde gesprek met
provincie, gemeente en omwonenden af te wachten voordat u overgaat een vergunning te
verlenen.
Wachtende op Uw reactie verblijf ik hoogachtend,.
Alfred van Dijken
Noordbroeksterstraat 10
9611 BH Sappemer

Ing, d.d,:

2 O NOV 2009
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•M
Gedeputeerde Staten,
afd. Milieuvergunningen
postbus 610
97O0 AP Groningen

Sappemeer 18 november 2009
Noordbroekstersti-aat 2
9611 BH Sappemeer

Beste mensen,
Bij deze doe ik u mijn zienswijze toekomen ten aanzien van de ontwerpvergunning wet
milieubeheer van Reef Infta BV.

O

Mijns inziens moet de vergunning niet verleend worden. Reefis al jaren gestopt met de
productie van asfalt en wil nu, na een relatief slapend bestaan, nieuwe activiteiten gaan
ontplooien.
Met een aantal van deze activiteiten hebben wij ervaringen in het verleden; o.a, de
puinbreker, en op deze hernieuwde herrie zitten wij niet te wachten.
ook de toename van vrachtverkeer baart ons zorgen, en de wetenschap dat Reef zich
binnen de aangevraagde vergunning, onvoldoende zal kunnen bewegen ( zie Milcura
5.3), " Voor de branche waarin Reef Infra BV actiefis, is het niet ongebruikelijk dat er
activiteiten in de nachtperiode plaatsvinden".
Ervaringen uit het verleden leren ons dat dit inderdaad het geval is. De toenmalige
vergunning werd regelmatig overtreden, en bij Weg en Waterbouw kunnen ze u zeker
vertellen dat Reef om 7.00 uur of 7.30 uur moet leveren, dus ruim voor die tijd de
betoninstallatie op moet starten.
Verder worden de emissiegrenswaarden overschreden (Milcura 10.5) en is er nog sprake
van "ernstige bodemverontreiniging waar voor een sanerings noodzaak geldt".
(oranjewoud 6.1)
Resumerend en ook refererend aan het Provinciaal Omgevings Plan (POP) wat spreekt
over "handhaving van de huidige milieukwaliteit", concludeer ik dat er door het verlenen
van de vergunning een duidelijke verslechtering op zal treden van de milieukwaliteit. En
ik vraag u dan ook de vergunning niet te verlenen.
Met vriendelijke groeten,
N. Smith
L.Haarman
/}

O

Ook namens: zie bijlage
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Fam. J. Bruens
Noordbroeksterstraat 22
9611 BH Sappemeer
Sappemeer, 19 november 2009
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Ing. d.d.:
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Aan Gedeputeerde Staten
Afdeling Milieuvergunningen
Postbus 610
9700 AP Groningen
Betreft: zienswijze
Beste heer / mevrouw,

o

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het Ontwerpbesluit Wijziging van de
Vergunning Wet Milieubeheheer van Reef Infra B.V.
Wij maken ons ernstige zorgen over de werkzaamheden die zullen gaan
plaatsvinden als deze vergunning wordt verieend.
Wij denken hierbij aan ons woonmilieu en woongenot. Deze worden ai behoorlijk
aangetast door werkzaamheden die nu al bij Reef worden verricht Ik denk hierbij aan
stofoverlast en geluidsoverlast bij het laden en lossen van schepen en vrachtauto's
en alles wat hiermee te maken heeft. Ook het vele verkeer en met name het vrachtverkeer op de Noordbroeksterstraat tasten het woonmilieu en woongenot aan.
Als u deze vergunning verleent, zuilen de werkzaamheden behoorlijk uitgebreid en
verzwaard worden. Dit zal voor nog veel meer overlast zorgen, voor wat betreft
fijnstof, geluidsoverlast en toename van het vrachtverkeer, wat bij ons voor de deur
iangs gaat. Ook de overlast in onze tuinen zal toenemen. Ik denk hierbij aan het
buitenzitten met mooi weer, in combinatie met geluids- en stofoverlast.

o

Ons woonmilieu en woongenot zullen er behoorlijk op achteruit gaan.
Dit is volledig In strijd met het Provinciaal Omgevings Plan (P.O.P.). Hierin wordt
gesproken over een goede balans tussen leefbaarheid, milieu en economie. Daarbij
zullen doelstellingen worden nagestreefd, o.a. "zo laag mogelijke milieubelasting
voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte" en "handhaving van de huidige
milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau.
Deze doelstellingen worden in ons leefmilieu nu al niet gehaald en aan alle kanten
aangetast en dit zal alleen nog maar erger worden.
Voor ons en onze buren gegronde redenen genoeg, waarom u deze vergunning niet
moet verlenen.
Hoogachtend,
mede
G. Bruef
Bijlage: lijst met handtekeningen van buren

straat

nr

QO

Naam

Mk£^
Cucte f w £ ? \

li

iJf)MAy^oUéRCs.H IW
\ \ CDvA'g'v.iHa.UvSrJ^V,'

o

o

^§

npövcl b'oc^A.^fe^fr ^
fjQoadb^ri^'gr^^^p. 32^
OfLoc^X^---^^^-'^

f 1f

wt\-V<!flrU^ w^[

'. ï]/lQeü

LI^^A^Js
l^\2^mA/^4hnm3

ï^{\aoidk4
«^ia.-

