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Groningen, 26 januari 2010
Nr. 2010-05087/4, MV
Zaaknummer 233130
Verzonden:
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Beschikken hierbij op de aanvraag van Tara Auto's om een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet
milieubeheer voor het oprichten van een inrichting bedoeld voor handel in tweedehands auto's en
reparatiewerkzaamheden aan auto's, demontage van autowrakken en handel in gebruikte onderdelen en
secundaire materialen afkomstig van autowrakken.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 14 augustus 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Tara Auto's voor een vergunning ingevolge
artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten van een autogaragebedrijf inclusief
autodemontage.
De inrichting is gelegen aan Hamdijk 5a te Bad Nieuweschans, kadastraal bekend Nieuweschans, sectie D,
nr. 282 en 320.
De aanvraag heeft betrekking op de categorie 28.4.d van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer (Ivb). Op grond van deze categorie van het Ivb zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te
beslissen.
1.2
Beschrijving van de aanvraag
Door Tara Auto's wordt verzocht om een oprichtingsvergunning voor handel in tweedehands auto's en
reparatiewerkzaamheden aan auto's, demontage van autowrakken en handel in gebruikte onderdelen en
secundaire materialen afkomstig van autowrakken.
1.3
Actuele vergunningssituatie
Voor de inrichting is geen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van kracht. Op 19 januari 2009 heeft
Tara Auto's een melding in het kader van het Activiteitenbesluit bij gemeente Reideriand ingediend voor het
oprichten van een bedrijf voorde import, export, reparatie en demontage van auto's.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm.
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag op 19 augustus 2009 schriftelijk bevestigd.
2.2
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Wvo vergunning ingediend, aangezien
Waterschap Hunze & Aa's heeft aangegeven dat geen Wvo vergunning is vereist.
2.3
Miiieueffectrapport
2.3.1 M.e.r. beoordelingsplicht
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage O of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage
1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Burgemeester en Wethouders van gemeente Reideriand zijn als adviseur en betrokken bestuursorganen bij
de procedure ingeschakeld.

Op grond van artikel 7.2 lid 2b van het Ivb moeten 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 verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door
de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening
dat dit laatste het geval is.
Op 16 november hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
Op 11 december 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 100 meter.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen uitgebracht.
Het ontwerp van de beschikking wordt, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
ter inzage gelegd in de gemeente Reideriand. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een
kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 12 december 2009 (artikel 3.11 en 3.12 Awb).
Een ieder wordt 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 (artikel 3:15 en
3:16 Awb jo artikel 13.3Wm).
De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen in de gemeente Reideriand van 14 december 2009 tot en
met 25 januari 2010. Binnen deze termijn zijn wel/geen zienswijzen ontvangen.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 toten met 8.11 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de weigeringsgronden aangegeven en in artikel 8.11 wordt onder meer bepaald dat ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. De relevante aspecten
voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Wet op de ruimtelijke ordening
Op grond van artikel 8.10, tweede lid,onderc van de Wm kunnen wij een vergunning te weigeren wanneer
door het verienen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
Buitengebied Nieuweschans de bestemming Bedrijventerrein waarop onder andere de volgende 'staat van
inrichtingen' toegestaan zijn: autogarages (klein), herstelinrichtingen voor automobielen mits verbonden aan
een garagebedrijf, herstelinrichtingen voor automobielen mits zonder plaatwerkerij.
De aangevraagde activiteiten zijn volgens de gemeente Reideriand in niet overeenstemming met het
bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reideriand hebben ons in de brief van
26 mei 2009 aangegeven waaruit de strijd met het bestemmingsplan bestaat.
Gelet op het feit dat het niet aannemelijk is dat de milieuhygiënische gevolgen van de activiteiten waarvoor
vergunning is aangevraagd negatieve gevolgen zullen hebben op de ruimtelijke leefomgeving, zien wij geen
aanleiding de vergunning te weigeren.
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 Tara Auto's is geen sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf 3.5 "IPPC
richtlijn/Best Beschikbare Technieken" van de considerans).
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In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de activiteiten genoemd die vergunningplichtig zijn. Volgens de
systematiek van het Activiteitenbesluit wordt onderhavige inrichting aangemerkt als een type G-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 geen sprake van (deel)activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen.
3.4
Brandveiligheidsaspecten
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaariijke materialen) gereguleerd via het op
1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit Daarom worden aan deze vergunning geen
voorschriften verbonden met betrekking tot brandveiligheidsaspecten.
3.5
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPG-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 beste 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-installaties kunnen deze documenten relevant zijn. Met de in
tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden gehouden, voor
zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Tara Auto's valt niet onder een van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën en is dus
geen gpbv-installatie.
Voor onderhavige wijziging van de inrichting is getoetst aan de volgende BBT-documenten:
de Nederiandse emissie Richtlijn (NeR);
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
de richtlijn PGS 15.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt.
3.6
Branchespecifieke regelingen
Met ingang van 21 oktober 2000 is richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Pariement en de Raad van de
Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269) (Autowrakkenrichtlijn) in
werking getreden. De Autowrakkenrichtlijn heeft tot doel de negatieve milieueffecten van het ontstaan en de
verwerking van autowrakkenafval te voorkomen ofte beperken. Door preventie en nuttige toepassing wordt
de hoeveelheid te verwijderen autowrakkenafval verminderd. De richtlijn is er ook op gericht de
milieuprestaties van verwerkers van voertuigafval te verbeteren.
De verplichtingen in de autowrakkenrichtlijn zijn in Nederiand verwerkt in het Besluit beheer autowrakken
(Bba). Op 24 mei 2002 is het Bba van kracht geworden. Hierin is gesteld dat van autowrakken vóór 1 januari
2015 uiteindelijk ten minste 95 gewichtsprocent als product wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast en
ten minste 85 gewichtsprocent als product of materiaal wordt hergebruikt. Tevens moet de volledige
demontage van een wrak op één locatie plaatsvinden.
Op basis van voornoemd besluit kan het bevoegd gezag nu nadere eisen stellen aan:
het aantal banden dat maximaal binnen de inrichting mag worden opgeslagen;
de wijze van opslag van afgetapte vloeistoffen of vloeistof bevattende gedemonteerde onderdelen;
de maximale stapelhoogte van autowrakken;
het ter beschikking stellen van autowrakken aan een instelling voor oefen- en opleidingsdoeleinden.
Bij het Bba zijn voorschriften gevoegd die conform het besluit aan vergunningen van
autodemontagebedrijven moeten worden verbonden en zijn in onderhavige vergunning opgenomen.
3.7
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem. Op basis van het Bba (artikel
8a) wordt voor inrichtingen waar verwerkingshandelingen worden uitgevoed, bevordert om een gecertificeerd
milieubeheerssysteem in te voeren.
Tara Auto's beschikt niet overeen gecertificeerd milieubeheerssysteem.
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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.
In onderhavig geval kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein waar de
onderhavige inrichting is gevestigd, zich geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of voortplantings-,
rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden. Wij zijn daarom van
mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet nodig is.
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
Acceptatie, be- en verwerking afvalstoffen derden
3.9.1
Inleiding
Op grond van de Wm worden onder de gevolgen voor het milieu en de bescherming van het milieu mede
verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Het bevoegd gezag
dient onder meer te toetsen aan de criteria voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. Dit betekent dat
getoetst moet worden aan het geldende afvalbeheerplan.
3.9.2
Afvalbeheerplan
De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederiand om periodiek een of
meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. De geldigheidsduur van het eerste Landelijk afvalbeheer plan
2002-2012 (LAPI) eindigde op 3 maart 2009. Het tweede LAP zal op 24 december 2009 in werking treden.
Wij hebben de aanvraag zowel aan het eerste als het tweede LAP getoetst, maar gaan ervan uit dat bij de
definitieve beschikking het tweede LAP reeds van kracht is. In deze vergunning verwijzen wij daarom alleen
naar het tweede LAP.
3.9.3 Toetsing aan sectorplan 52 (autoafval)
Voor de binnen onderhavige inrichting te verwerken afvalstromen is sectorplan 52 (autoafval) van het LAP
van toepassing. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van autowrakken is demontage volgens
de voorschriften van het Besluit beheer autowrakken. Voor gedemonteerde onderdelen en afgetapte
vloeistoffen gelden de minimumstandaarden die in de betreffende sectorplannen zijn opgenomen. Het
resterende autowrak moet worden afgevoerd naar een shredder. Hier zijn voorschriften voor opgenomen in
onderhavig besluit. Hiermee voldoet Tara Auto's aan sectorplan 52 van het LAP.
3.9.4
Vergunningtermijn
Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig
zijn mogen slechts worden verieend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar. In het LAP wordt in paragraaf
11.4.2 aangegeven dat het ministerie van VROM voorstander is van het schrappen van vergunningen met
een geldigheidstermijn. Er zal worden begonnen met het aanpassen van de betreffende wetgeving op dit
punt. Als die wetgeving is aangepast, kunnen afvalbe- en -verwerkende inrichtingen daarna een vergunning
voor onbepaalde tijd krijgen. Omdat de aanpassing van de wetgeving nog moet plaatsvinden moeten wij op
dit moment aan de vergunning een geldigheidstermijn verbinden. In dit besluit is dan ook bepaald dat de
vergunning wordt verieend voor een periode van 10 jaar.
3.10
Lucht
3.10.1 Inleiding
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing. Deze
richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op het
gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPG-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.
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De emissies naar de lucht ten gevolge van herstelwerkzaamheden aan auto's en demontage van
autowrakken zijn in onderhavig geval van dien aard en omvang dat het niet aannemelijk is dat er een
relevante emissie naar de lucht plaatsvindt en de NeR derhalve niet van toepassing is.
3.10.2 Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wm en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor
fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Met betrekking tot de
wijziging binnen deze inrichting is de emissie van fijn stof (PM10), stikstofoxiden (NOx) en koolmonoxide (CO)
van belang.
Gezien de kleinschaligheid van de activiteiten van Tara Auto's en de relatief grote afstand van de werkplaats
tot de inrichtingsgrens, is het aannemelijk dat aan de - op basis van hoofdstuk 5 van de Wm gestelde immissiegrenswaarden voor PM10, NOx en CO wordt voldaan.
3.11
Geluid
De inrichting is gelegen in een gebied dat als landelijk kan worden gekarakteriseerd (richtwaarde 40 dB(A)
etmaalwaarde). Gemeten vanaf de grens van de inrichting liggen de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige
bestemmingen op een afstand van circa 130 meter. Tussen de inrichting en de geluidsgevoelige
bestemmingen is de rijkssnelweg A7 gelegen. De omgeving waarin de geluidsgevoelige bestemmingen zijn
gelegen kan als rustige woonwijk worden gekarakteriseerd (richtwaarde 45 dB(A) etmaalwaarde).
De vergunningplichtige activiteiten (reparatie en demontage van auto's) vinden inpandig met gesloten
deuren plaats. Op het buitenterrein vinden geen activiteiten plaats die geluidshinder veroorzaken.
Gezien dat de activiteiten op kleine schaal inpandig plaatsvinden kunnen wij concluderen dat de
geluidsimmissie zodanig laag is dat deze binnen de omgevingstypering past en geen nadelige
milieuhygiënische effecten met zich meebrengt.
Indirecte hinder speelt tevens geen rol gezien het feit dat de voertuigen reeds zijn opgenomen in het
heersend verkeersbeeld indien deze een geluidsgevoelige bestemming passeren.
Om die reden is geconcludeerd dat een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk is en om die reden zijn geen
grenswaarden in voorschriften aan deze vergunning verbonden.
3.12
Bodem
3.12.1 Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de Wm richt zich op het voorkomen van bodem- en
grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door
het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.
Binnen de inrichting vinden diverse bodembedreigende activiteiten plaats waarop de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van toepassing is. Ten aanzien van deze activiteiten
en de aangebrachte bodembeschermende voorzieningen dient, conform de systematiek van de NRB, te
worden voldaan aan een bodemrisicocategorie A (verwaarioosbaar risico, emissiescore 1). Dit is in de
voorschriften vastgelegd.
3.13
Veiligheid
3.13.1 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
Voor de opslag van gevaariijke stoffen in emballage is de richtlijn PGS 15 van toepassing, waarbij op basis
van de gevaarclassificatie voor transport (ADR) voor verschillende stoffen een ondergrens/vrijstellingsgrens
geldt. Binnen de inrichting worden in principe alleen gevaariijke stoffen met ADR-klasse 1 of 9
(gordelspanners en airbags), 3 (brandbare vloeistoffen) en 8 (bijtende stoffen) opgeslagen waarvoor een
ondergrens/vrijstellingsgrens van respectievelijk 250, 25 en 250 kg of liter geldt.
Voor de opslag van voornoemde stoffen verbinden wij voorschrift 3.3.1 waarin is vastgelegd aan welke
bepalingen van de PGS 15 dient te worden voldaan.
Opslag van accu's
Voor de opslag van accu's is, in afwijking van het algemeen geldende voorschrift 3.6.1, in een aanvullend
voorschrift... vastgelegd aan welke bepalingen van de PGS 15 dient te worden voldaan.
Opslag van airbags en gordelspanners
Aanvullend op het algemeen geldendeen op de PGS 15 betrekking hebbende voorschrift 3.7.1, wordteen
voorschrift verbonden voor de opslag van - niet binnen de inrichting te neutraliseren - airbags en
gordelspanners.
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3.14
Overige aspecten
3.14.1 Strijd met algemene regels en andere wetten
Overeenkomstig artikel 8.9 van de Wm ontstaat er door het van kracht worden van de aangevraagde
oprichtingsvergunning 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, 2® lid, genoemde wetten.
3.14.2 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.
In onderhavig geval vindt geen relevante onderiinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde oprichtingsvergunning onder voorschriften ter bescherming van
het milieu kan worden verieend.
5.

BESLUIT

5.1
Oprichtingsvergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Tara Auto's de
gevraagde oprichtingsvergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
5.2
Vergunningtermijn
Onderhavige oprichtingsvergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar nadat de vergunning van
kracht en onherroepelijk is geworden.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De aanvraag voor de oprichtingsvergunning maakt geen onderdeel uit van deze vergunning.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,
7.1.1 en 7.1.2 tot 5 jaar nadat de vergunning haar geldigheid heeft verioren van kracht blijven of wel van
kracht blijft tot het moment dat aan de gestelde bepalingen is voldaan.
5.5

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter.

secretaris.

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Tara Auto's, Hamdijk 5a, 9693 TB Bad Nieuweschans;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reideriand, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Groningen.

pagina 10 van 25

VOORSCHRIFTEN
inhoudsopgave
1

ALGEMEEN
1.1

12

Divers

12

1.2
Terreinen en wegen
1.3
Milieulogboek
1.4
Stookinstallaties
2
AFVALSTOFFEN
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

5

7

13
14
14
14
15
16
16
17

algemeen
Opslag van vloeistoffen algemeen
Opslag gevaariijke stoffen in emballage (0-10 ton)
Opslag bodembedreigende vloeistoffen in emballage
Opslag LPG-autotanks
Opslag van accu's
Opslag van airbags en gordelspanners

17
18
18
18
18
19
19

WERKZAAMHEDEN

19

4.1

Werkplaats

19

4.2

Werkzaamheden en opslag van accu's

20

AFVALWATER
5.1

6

Algemeen
Acceptatie autowrakken
Opslag en overslag van autowrakken vóór bewerking
Het bewerken van autowrakken
Afvoer
Registratie afvalstoffen
Certificaat van vernietiging voor autowrakken met een buitenlands kenteken

OPSLAG
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4

12
13
13
13

Lozing op het

20
riool

BODEMBESCHERMING

20
20

6.1
6.2

Voorzieningen en maatregelen
Controle voorzieningen

20
21

6.3

Bodemonderzoek

22

NAZORG
7.1

22

Ontmanteling

BIJLAGE 1

22

BEGRIPPEN

23

pagina 11 van 25

1

ALGEMEEN

1.1

Divers
1.1.1
De inrichting mag op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur in werking zijn. Buiten de openingstijden dient
de toegang tot de inrichting te zijn afgesloten.

1.1.2
In de inrichting moet tijdens de werkuren/openstelling ten minste één persoon aanwezig zijn, die kennis
heeft van de opgelegde vergunningsvoorschriften.
1.1.3
Voordat personen werkzaamheden gaan verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn
geïnstrueerd, dat de door deze personen te verrichten werkzaamheden geen gevaar, schade of hinder
opleveren en niet in strijd zijn met het gestelde in de voorschriften.
1.1.4
De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals vermeld in de norm NEN 1010
1.1.5
Werkzaamheden aan motorvoertuigen mogen niet buiten worden uitgevoerd.
1.1.6
Het gestelde in voorschrift 1.1,5 geldt niet voor de demontage van LPG-autotanks.
1.1.7
Bij het inpandig proefdraaien van verbrandingsmotoren moeten de uitlaatgassen op doelmatige wijze via
een afvoerieiding worden afgevoerd op een zodanige hoogte dat de vrijkomende gassen geen nadelige
gevolgen voor de directe omgeving veroorzaken.

1.1.8
De uitmonding van een afvoerieiding voor verbrandingsgassen moet zodanig zijn gesitueerd dat deze
gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.
1.2

Terreinen en wegen
1.2.1
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond
dient ten minste te zijn aangegeven:
a.
alle gebouwen en de installaties met hun functies, zoals demontage autowrakken en
reparatie van auto's;
b.
alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met
vermelding van aard en maximale hoeveelheid;
c.
de delen van het terrein die niet voor publiek toegankelijk zijn en de wijze waarop dit deel
van het terrein is afgeschermd;
d.
dat gedeelte van het terrein dat bestemd is voor het stallen van:
o autowrakken;
o handel/ocassions;
o herstel-/ schadeauto's.
1.2.2
Wijzigingen van de in voorschrift 1.2.1 genoemde actuele plattegrond moeten vooraf ter goedkeuring
worden overlegd aan het bevoegde gezag.
1.2.3
Autowrakken moeten inpandig worden opgeslagen, tenzij dit, in verband met ontbreken beschikbare ruimte,
in uitzonderingsgevallen niet mogelijk is en worden deze aan de achterzijde van het bedrijfspand opgesteld.
1.2.4
De inpandige opslag van autowrakken moet zodanig zijn ingericht dat:
a.
inspecties en controles goed uitvoerbaar zijn;
b.
alle handelingen betreffende opslag en transport goed uitvoerbaar zijn;
c.
een goed overzicht over de opslag wordt verkregen.
1.2.5
Bij de ingang moeten borden zijn geplaatst waarop duidelijk is vermeld:
a.
verboden voor onbevoegden;
b.
naam, adres en telefoonnummer van de inrichting;
c.
telefoonnummer(s) van de beheerder(s);
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d.
e.

openingsdagen en openingstijden;
het provinciale milieualarmnummer.

1.3

Milieulogboek
1.3.1
Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin alle van belang zijnde milieuzaken worden
aangetekend. Het milieulogboek dient ten minste te bevatten:
a.
deze vergunning en andere belangrijke (milieu)vergunningen en meldingen;
b.
een overzicht van de jaariijks geaccepteerde autowrakken, occasions en afgevoerde
afvalstoffen. Van geautomatiseerde registraties mag ook een recente uitdraai in het logboek
worden bewaard;
c.
de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen, metingen, registraties
en/of onderzoeken;
d.
certificaten afgegeven inzake vloeistofdichtheid van vloeren en tanks en dergelijke;
e.
datum, tijdstip en naam van het (STEK-erkende) bedrijf dat het koelmiddel uit de aanwezige
airconditioningen heeft afgetapt;
f.
de datum en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard hoeveelheid,
oorzaak, plaats, windrichting) van voorvallen en ongelukken met milieugevolgen;
g.
alle maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van de onder f. genoemde voorvallen en
ongelukken te beperken of ongedaan te maken;
h.
afgiftebonnen van afgevoerde afvalstoffen conform voorschrift 2.6.2.
1.3.2
Het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag kunnen worden
getoond. De gegevens uit het milieulogboek moet 5 jaren blijven bewaard.
1.4

Stookinstallaties
1.4.1
De verwarming van de werkplaats en van de ruimten die hiermee in directe verbinding staan, mag
slechts geschieden door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding
staat met de werkplaats en de ruimten die met de werkplaats in directe verbinding staan. De
verwarming van de werkplaats en de ruimten die hiermee in directe verbinding staan, mag ook
geschieden door middel van een verwarmingstoestel met een lagere oppervlaktetemperatuur dan 250
°C.
1.4.2
Stooktoestellen en de bijbehorende verbrandingsgas afvoersystemen moeten regelmatig en vakkundig
worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, doch tenminste éénmaal per jaar worden
gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
1.4.3
Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties aan ruimteverwarmingen dienen te geschieden door:
a.
een voor die activiteit of activiteiten ingevolge de certificatieregeling voor het uitvoeren van
onderhoud en inspectie aan stookinstallaties, gecertificeerde rechtspersoon, of
b.
een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor
die activiteit of activiteiten.

2

AFVALSTOFFEN

2.1

Algemeen
2.1.1
Binnen de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.
2.1.2
Afvalstoffen moeten ordelijk worden opgeslagen en moeten regelmatig uit de inrichting worden
afgevoerd.
2.1.3
Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen door deze op of in de bodem te brengen.
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2.2

Acceptatie autowrakken
2.2.1
De vergunninghouder is met betrekking tot de acceptatie en verwerking verplicht te werken volgens de
bij de aanvraag gevoegde acceptatie- en venwerkingsbeleid, inclusief voor zover van toepassing de
goedgekeurde wijzigingen.
2.2.2
Wijzigingen in de acceptatieprocedure mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk
goedgekeurd zijn door het bevoegde gezag.
2.3

Opslag en overslag van autowrakken vóór bewerking
2.3.1
Binnen de inrichting mogen maximaal 4 autowrakken gelijktijdig aanwezig zijn.
2.3.2
Autowrakken die nog niet zijn ontdaan van de in voorschrift 2.4.1 genoemde stoffen, preparaten of
andere producten worden direct bij binnenkomst in een inrichting en in afwachting van de verdere
bewerking op een specifiek daarvoor aangewezen gedeelte van de inrichting opgeslagen en worden niet
gestapeld.
2.3.3
Een autowrak welke niet binnen de inrichting wordt gedemonteerd mag uitsluitend worden
overgedragen aan een inrichting voor het opslaan van vijf of meer autowrakken of aan een inrichting
voor het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van autowrakken, niet zijnde een inrichting die
uitsluitend vanwege de aanwezigheid van een shredderinstallatie als een zodanige inrichting is aan te
merken, indien de in de voorschriften 2.4.1 en 2.4.8 bedoelde stoffen, preparaten of andere producten
nog niet zijn afgetapt of gedemonteerd.
2.4

Het bewerken van autowrakken

2.4.1
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, na de ontvangst van het autowrak moeten de
volgende stoffen, preparaten of andere producten, indien aanwezig, uit het autowrak worden afgetapt of
gedemonteerd en vervolgens opgeslagen:
a.
motorolie;
b.
transmissieolie;
c.
versnellingsbakolie;
d.
olie uit het differentieel;
e.
hydraulische olie;
f.
remvloeistofolie;
g.
koelvloeistofolie;
h.
ruitensproeiervloeistoffen;
i.
airconditioningsvloeistoffen;
j.
benzine;
k.
diesel;
I.
LPG-tank inclusief LPG;
m.
accu, inclusief accuzuren;
n.
oliefilter;
o.
PCB/PCT-houdende condensatoren;
p.
Batterijen;
q.
ontplofbare onderdelen, zoals airbags, voorzover deze niet onschadelijk zijn gemaakt.
2.4.2
Het aftappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen, alsmede het
opslaan van afgetapte vloeistoffen en gedemonteerde vloeistof bevattende onderdelen geschiedt
inpandig boven een vloeistofdichte vloer of voorziening.
2.4.3
Restanten van vloeistoffen moeten zo goed mogelijk uit leidingen worden afgetapt. De aftappunten
moeten na het aftappen weer worden afgesloten.
2.4.4
Gemorste of gelekte vloeistoffen moeten direct worden opgeruimd. Daartoe moeten op de plaatsen in
een inrichting waar zodanige vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen, voldoende
absorptiemiddelen aanwezig zijn.
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2.4.5
Indien dat noodzakelijk is voor het producthergebruik van gedemonteerde onderdelen worden de oliën
niet uit de desbetreffende onderdelen afgetapt of wordt het oliefilter teruggeplaatst.
2.4.6
Het aftappen van airconditioningvloeistof geschiedt overeenkomstig de voorschriften die ter zake zijn
opgenomen in paragraaf 6 van de bij de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997
behorende bijlage (door STEK erkende bedrijven).
2.4.7
Het demonteren van een LPG-tank geschiedt in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte. Het
aftappen van LPG uit een LPG-tank geschiedt in een daarvoor bestemde inrichting waarvoor een
vergunning is verieend die op het tijdstip dat die handeling plaatsvindt geldig is.
2.4.8
Autowrakken worden binnen de inrichting ontdaan van de volgende stoffen, preparaten of andere
producten:
a.
banden;
b.
binnenbanden;
c.
grotere kunststofonderdelen die als materiaal hergebruikt kunnen worden, zoals bumpers,
grilles, wieldoppen, achter- en knipperiichten, instrumentenborden of delen daarvan en
vloeistoftanks, indien voor die kunststofonderdelen een mogelijkheid voor materiaalhergebruik
bestaat en die kunststofonderdelen in een shredderinstallatie niet zodanig worden gescheiden
dat ze als materiaal hergebruikt kunnen worden;
d.
metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten indien deze metalen niet in de
shredderinstallatie worden gescheiden;
e.
glas, inclusief koplampenglas;
f.
katalysatoren;
g.
ontplofbare onderdelen, zoals airbags en gordelspanners, voor zover deze niet onschadelijk zijn
gemaakt;
h.
onderdelen die lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom bevatten en als zodanig zijn
gecodeerd;
i.
andere materialen waarvoor economisch haalbare mogelijkheden voor materiaalhergebruik
beschikbaar zijn, zoals rubberstrips, veiligheidsgordels, kokoshaar, polyurethaan-schuim, indien
die materialen in een shredderinstallatie niet zodanig worden gescheiden dat ze als materiaal
hergebruikt kunnen worden.
2.4.9
Het is niet toegestaan een autowrak op een zodanige wijze te pletten, te knippen of anderszins
mechanisch te verkleinen dat de identiteit en de inhoud daarvan niet meer herkenbaar zijn.
2.4.10
Tijdens het schoonmaken en verwijderen van asbesthoudende onderdelen moeten maatregelen worden
genomen om de verspreiding van asbestvezels buiten de inrichting te voorkomen.

2.4.11
De afvalstoffen die vrijkomen bij de bedrijfsactiviteiten dienen in ieder geval in de volgende categorieën te
worden gescheiden:
a.
gevaariijk afval;
b.
asbest;
c.
papier;
d.
wit- en bruingoed.
2.5

Afvoer
2.5.1
Autowrakken waarvan alle in voorschrift 2.4.1 en 2.4.8 bedoelde stoffen, preparaten of andere
producten zijn afgetapt of gedemonteerd, worden afgevoerd naar een inrichting waarin zich een
shredderinstallatie bevindt waarin autowrakken worden verwerkt of vernietigd.
Eventueel kan een bewerkt autowrak via een tussenhandelaar naar de shredderinstallatie worden afgevoerd (zie toelichting Bba,
hoofdstuk 12, onder E2 (blz. 45)).

2.5.2
Indien het afvoeren van autowrakken stagneert of dreigt te stagneren, dient vergunninghouder dit
onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan Gedeputeerde Staten. Deze kennisgeving moet de
volgende gegevens bevatten:
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•
•
•
2.6

gegevens over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie;
de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te
voorkomen;
of en zo ja, welke vergunningvoorschriften als gevolg van de stagnatie niet kunnen worden
nageleefd.
Registratie afvalstoffen

2.6.1
Van alle, de bestemming (voor de demontage of voor de handel) aangevoerde voertuigen moet het
volgende worden geregistreerd:
a.
de datum van aanvoer;
b.
de aangevoerde hoeveelheid (aantallen);
c.
een omschrijving van aard en samenstelling;
d.
naam en adres van herkomst;
e.
naam en adres van de vervoerder;
f.
indien van toepassing de Europese afvalstoffen codes (de meest relevante
afvalstoffencodes worden in bijlage 1 genoemd);
g.
indien van toepassing afvalstroomnummer.

2.6.2
Van alle uit de inrichting af te voeren (afval)stoffen en voertuigen moet eveneens een registratiesysteem
aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:
a.
de datum van afvoer;
b.
de afgevoerde hoeveelheid (voertuigen in aantallen, vaste stoffen in kilogrammen, vloeistoffen in
liters);
c.
een omschrijving van aard en samenstelling;
d.
afvoerbestemming;
e.
naam en adres van de vervoerder;
f.
indien van toepassing de Europese afvalstoffen codes (de meest relevante afvalstoffencodes
worden in bijlage 1 genoemd);
g.
indien van toepassing afvalstroomnummer.
2.6.3
Binnen de inrichting dient een overzicht aanwezig te zijn van de hoeveelheden per
kalenderjaar geaccepteerde autowrakken, occasions en de afgevoerde afvalstoffen (gerangschikt naar
Europese afvalstoffen codes).
2.7

Certificaat van vernietiging voor autowrakken met een buitenlands kenteken
2.7.1
Bij de ontvangst van een autowrak met een kenteken dat verstrekt is door een in een andere lidstaat
van de Europese Unie daartoe aangewezen instantie, wordt desgevraagd aan degene die zich van dat
autowrak ontdoet een certificaat van vernietiging als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de
autowrakkenrichtlijn afgegeven, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
a.
de naam, het adres en de handtekening van degene die het certificaat van vernietiging afgeeft;
b.
de naam en het adres van het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verieend aan degene die
het certificaat van vernietiging afgeeft;
c.
de datum van afgifte van het certificaat van vernietiging;
d.
het kenteken van het autowrak, inclusief de kentekenletters van het land daarop;
e.
de categorie van voertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Besluit beheer
autowrakken, waartoe het autowrak / aanhanger behoort alsmede het merk en het model van
het autowrak;
f.
het chassisnummer van het autowrak;
g.
de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder van het
afgegeven autowrak.
2.7.2
Bij het certificaat van vernietiging wordt het bij het autowrak behorende kentekenbewijs gevoegd. Indien
het bij het autowrak behorende kentekenbewijs niet aanwezig is, wordt dat tevens op het certificaat van
vernietiging aangegeven.
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3

OPSLAG

3.1

algemeen
3.1.1
Gebruikte poetsdoeken en absorptiematerialen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het
verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten in vloeistofdichte en
afgesloten emballage worden bewaard. Deze emballage moet bestand zijn tegen het product.
3.1.2
Vloeistoffen worden opgeslagen in gesloten vloeistofdichte verpakkingen of opslagmiddelen die bestand
zijn tegen de desbetreffende vloeistoffen. Deze verpakkingen of opslagmiddelen worden opgesteld in
een vloeistofdichte lekbak met voldoende opvangcapaciteit.

3.1.3
Oliefilters, accu's en PCB/PCT-houdende condensatoren, moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte
verpakkingen of opslagmiddelen die bestand zijn tegen de in die onderdelen aanwezige vloeistoffen.
Accu's en PCB/PCT-houdende condensatoren moeten rechtop worden opgeslagen.

3.1.4
Vloeistoffen die uit autowrakken / aanhangers of vloeistof bevattende onderdelen daar^/an lekken,
worden terstond opgevangen en opgeslagen in een opslagmiddel dat tegen de inwerking van
betreffende stof bestand is. Daartoe zijn voldoende opvangvoorzieningen aanwezig.

3.1.5

Occasions en schade-auto's, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een kennelijk
verwaarloosde toestand verkeren, dienen op dezelfde wijze te worden opgeslagen als onbewerkte
wrakken zoals omschreven in voorschrift 2.3.2.

3.1.6
Occasions en schade-auto's moeten als zodanig duidelijk herkenbaar zijn en mogen uitsluitend op een
daarvoor aangewezen locatie worden opgesteld.

3.1.7
Vloeistofbevattende motorblokken, versnellingsbakken, differentieels en andere in voorschrift 2.4.1
genoemde vloeistofbevattende onderdelen, dienen inpandig te worden opgeslagen op of boven een
vloeistofdichte vloer.

3.1.8
Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift 2.4.1,
moeten, voor zover dat nodig is voor product- of materiaalhergebruik of nuttige toepassing, afzonderiijk
worden bewaard.

3.1.9
Afgetapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of andere producten als bedoeld in voorschrift 2.4.8
worden op een zodanige wijze opgeslagen dat de mogelijkheden voor product- en materiaalhergebruik
en nuttige toepassing niet worden geschaad. Banden moeten zodanig opgeslagen worden dat de
gevaren voor en als gevolg van brand worden geminimaliseerd.
3.1.10
Niet voor producthergebruik geschikte stoffen, preparaten of andere producten, waarvoor wel een
mogelijkheid van materiaalhergebruik of nuttige toepassing bestaat, moeten gescheiden worden
gehouden en gescheiden afgevoerd naar een inrichting met een milieuhygiënisch verantwoorde en
doelmatige verwerkingsmogelijkheid.
3.1.11
Volle opslagvoorzieningen moeten zo spoedig mogelijk worden afgevoerd en vervangen door lege
opslagvoorzieningen.
3.1.12
Met olie verontreinigd schroot of ander metaalafval afkomstig van auto's en autowrakken dient in
vloeistofdichte containers te worden opgeslagen. Deze containers moeten tegen inregenen worden
afgeschermd.

3.1.13
De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van maximaal 1 jaar.
3.1.14
Indien afvalstoffen na bewerking voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt voor de in
voorschrift 3.1.13 gestelde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van
maximaal 3 jaar.
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3.1.15
Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in de voorschriften 3.1.13 en
3.1.14 gestelde verplichtingen nageleefd worden. De administratie dient te worden vastgelegd in het
milieulogboek

3.1.16
Binnen de inrichting mogen niet meer dan 20 autobanden worden opgeslagen.
3.2

Opslag van vloeistoffen algemeen

3.2.1
De hoeveelheden opgeslagen vloeistoffen (inclusief vloeistoffen voor eigen gebruik) mogen ten hoogste
bedragen:
a
afgewerkte olie
: 500 liter;
b
benzine
: 50 liter;
c
diesel
: 100 liter;
: 60 liter;
d
remolie
6
: 250 liter;
koelvloeistof
f
ruitensproeiervloeistof: | : 250 liter
3.2.2
De opslag van vloeistoffen en vloeibare afvalstoffen (inclusief vloeistoffen vooreigen gebruik) moet
plaatsvinden in deugdelijk en daarvoor geschikte emballage.
3.2.3
Indien vloeistoffen zijn opgeslagen in drums en IBC's, dan moeten deze voorzien zijn van een UN-keur.
3.3

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

3.3.1
De opslag van gevaariijke (afval)stoffen in emballage moet geschieden conform de volgende bepalingen
uit hoofdstuk 1 en 3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaariijke stoffen, richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid" van het Ministerie van VROM.
3.4

Opslag bodembedreigende vloeistoffen in emballage

3.4.1
Emballage met bodembedreigende vloeistoffen moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak met
een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 10% van de
gezamenlijke inhoud van de overige in de bak geplaatste emballage. Er dienen dusdanige
voorzieningen te zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak kan geraken.
Indien de emballage bestemd is voor het aftappen van vloeistoffen moet een vloeistofdichte lekbak
onder het aftappunt worden geplaatst.
3.5

Opslag LPG-autotanks

3.5.1

Lpg-autotanks moeten worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven
door een stevig hekwerk. Het hekwerk moet voorzien zijn van stevig metaalvlechtwerk en ten minste 2
meter hoog zijn. Het terrein dat omsloten is door het hekwerk mag alleen toegankelijk zijn door een naar
buiten draaiende deur, die met slot en sleutel is afgesloten.
3.5.2
Het in voorschrift 3.5.1 bedoelde hekwerk is niet van toepassing indien de opslag zich bevindt op een
niet voor het publiek toegankelijk terreingedeelte.
3.5.3
In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 4 meter van de bewaarplaats mogen, met
uitzondering van brandblusmiddelen, geen goederen of stoffen aanwezig zijn. Eventuele begroeiing
moet kort worden gehouden. Voor de bestrijding van onkruid mogen geen brandgevaariijke middelen
worden toegepast.
3.5.4
In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 2 meter van de bewaarplaats mag geen vuur
aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.
3.5.5
Lpg-autotanks moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid
van brandgevaariijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
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3.5.6
In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 2 meter van de bewaarplaats mag geen vuur
aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.
3.5.7
Nabij de bewaarplaats moet met duidelijk leesbare letters van ten minste 50 mm hoogte, het opschrift
zijn aangebracht: "ROKEN EN VUUR VERBODEN" ofwel moet dit door een genormaliseerd pyropictogram kenbaar zijn gemaakt.
3.5.8
De vloer van de bewaarplaats mag niet lager gelegen zijn dan het omringende terrein.

3.5.9
Voorkomen moet worden dat lpg-autotanks met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.

3.5.10

Het is verboden LPG-autotanks:
a.
af te fakkelen;
-^
b.
te ontgassen dan wel het gas daarvan te laten ontsnappen;
c.
anders te gebruiken dan in voortbewegingsvoertuigen.

3.5.11

In afwachting van afvoer uit de inrichting naar een erkend verwerkingsbedrijf dienen lpg-autotanks te
worden opgeslagen in rekken. Binnen de inrichting mogen niet meer dan 20 LPG-autotanks worden
opgeslagen. De rekken moeten tegen vonkvorming zijn beschermd.

3.5.12
LPG-autotanks dienen met de appendages naar boven gericht te worden bewaard.
3.6

Opslag van accu's

3.6.1

In afwijking van voorschrift 3.3.1 moeten accu's worden opgeslagen conform de bepalingen in paragraaf
3.1, met uitzondering van voorschriften 3.1.4 en 3.1.5 en paragraaf 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11,
3.14 en 3.16 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaariijke stoffen, richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid" van het Ministerie van VROM.

3.6.2
De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de accu's
aanwezige elektrolyt.

3.6.3

Indien de opslag van accu's in een gebouw plaatsvindt, dient een adequate ventilatie (natuuriijke of
mechanische) aanwezig te zijn. Deze ventilatie moet een zodanige capaciteit hebben, dat alle
schadelijke of hinderiijke gassen en dampen, die vrij kunnen komen bij de opslag en veriading van
accu's worden verwijderd.
3.7

Opslag van airbags en gordelspanners

3.7.1
Airbags en gordelspanners die niet binnen de inrichting worden geneutraliseerd dienen in een hiervoor
geschikte gesloten explosieveilige container te worden opgeslagen.

4
4.1

WERKZAAMHEDEN
Werkplaats

4.1.1
Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar
voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden
af te voeren.

4.1.2
Het is in de werkplaats voor motorvoertuigen verboden vluchtige vloeistoffen te gebruiken voor
reinigingsdoeleinden, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen (KI vloeistoffen).

4.1.3
In de inrichting mogen geen motorvoertuigen of onderdelen ervan worden schoongebrand.

4.1.4
In de werkplaats mogen geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen worden bijgevuld, behalve de
eigen vorkheftruck. De brandstofreservoirs van motorvoertuigen moeten behoudens tijdens aan deze
reservoirs te verrichten werkzaamheden goed zijn gesloten.
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4.1.5
In de werkplaats, alsmede in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen tankwagens voor het
vervoer van brandbare gassen of vloeistoffen aanwezig zijn, tenzij de tank gasvrij is gemaakt en hiervan
een bewijs aanwezig is.
4.2

Werkzaamheden en opslag van accu's
4.2.1
Accu's mogen niet worden bewerkt. Onder bewerken wordt mede verstaan het aftappen of op een
andere wijze uit de accu verwijderen van het aanwezige accuzuur.
4.2.2
Reparaties aan accu's mogen niet geschieden nabij de plaats waar de accu's worden geladen.
4.2.3
Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden als de externe
stroomtoevoer is uitgeschakeld.
4.2.4
Een acculader moet zodanig ten opzichte van de accu's zijn geplaatst dat zich in de acculader geen
waterstofgas kan verzamelen, tevens moet de acculader zijn geaard.
4.2.5
Een acculader en een accu of een accubatterij moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed
bereikbaar zijn.

4.2.6
Indien de acculader in werking is c.q. wordt gebruikt moet de ruimte waarin de acculader staat
opgesteld goed worden geventileerd.
4.2.7
Indien de opslag van accu's in een gebouw plaatsvindt, dient een adequate ventilatie (natuuriijke of
mechanische) aanwezig te zijn. Deze ventilatie moet een zodanige capaciteit hebben, dat alle
schadelijke of hinderiijke gassen en dampen, die vrij kunnen komen bij de opslag en veriading van
accu's worden verwijderd.
4.2.8
De vloer moet 2 meter rondom de plaats waar accu's geladen worden vloeistofdicht zijn en zijn
samengesteld uit materiaal, dat bestand is tegen accuzuur

5

AFVALWATER

5.1

Lozing op het riool
5.1.1
De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit bedrijfsafvalwater
van huishoudelijke aard afkomstig van de sanitaire voorzieningen, schrobputten binnen de inrichting en
de verharding voor de vooropslag van autowrakken.
5.1.2
De af(/alwaterstromen mogen uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan:
a.
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of soortgelijke werk
bedoeld voor inzameling en transport van afvalwater;
b.
de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool, niet wordt belemmerd.

6

BODEMBESCHERMING

6.1

Voorzieningen en maatregelen
6.1.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarioosbaar risico,
eindemissiescore 1).
6.1.2
Op de plaatsen in een inrichting waar handelingen plaatsvinden met vloeistoffen of vloeistof bevattende
onderdelen is een vloeistofdichte vloer of voorziening aangebracht die bestand is tegen inwerking van
de desbetreffende vloeistoffen en tegen krachten die op de desbetreffende vloer of voorziening worden
uitgeoefend. Dit geldt in ieder geval voor de gedeelten van een inrichting die bestemd zijn voor:
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het opslaan van autowrakken die nog niet zijn ontdaan van vloeistoffen of vloeistof bevattende
onderdelen;
het aftappen van vloeistoffen of het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen;
het opslaan van vloeistoffen of vloeistof bevattende onderdelen.
6.1.3
In afwijking van voorschrift 6.1.2 mogen motorblokken worden opgeslagen op een vloeistofkerende voorziening
mits:
de motorblokken vooraf zijn gereviseerd en/of geïnspecteerd en als gevolg daarvan is vastgesteld dat
er geen vloeistoffen uit lekken;
de vloer waarop de motorblokken worden opgeslagen naadloos en scheurioos is en glad afgewerkt;
de motorblokken en de vloer moeten wekelijks worden geïnspecteerd op lekkages respectievelijk
scheuren;
eventuele lekkages dienen terstond worden opgeruimd.
6.1.4
Aanvullend op voorschrift 6.1.2 moet de opstelplaats voor motorvoertuigen bij aflevering van brandstof
zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding die bestand is tegen inwerking van bodembedreigende
vloeistoffen en tegen de mechanische belasting die op de desbetreffende verharding worden
uitgeoefend.

6.1.5
Nieuw aan te leggen vloeistofdichte voorzieningen moeten worden aangelegd volgens de omschreven
ontwerpen genoemd in de CUR/PBV-aanbeveling 65.

6.1.6
Bij de aanleg van (delen van) rioleringen voor verontreinigd bedrijfsafvalwater dient ten minste te zijn
voldaan aan het gestelde in CUR/PBV-Aanbeveling 51 "Milieutechnische ontwerpcriteria voor
bedrijfsrioleringen".

6.1.7
De op de vloeistofdichte vloer of vloeistofdichte voorziening gelekte of gemorste vloeistoffen, inclusief
(verontreinigde) bedrijfsafvalwater en regenwater dat met de vloeistofdichte voorziening in aanraking is
gekomen, moeten op milieuverantwoorde wijze worden afgevoerd.

6.1.8
Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of
geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

6.1.9
Schrobputten in de werkplaats moeten zijn aangesloten op de bedrijfsriolering die is aangesloten op een
olie- en slibafscheider en moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloeistofdichte vloer.
6.2

Controle voorzieningen
6.2.1
Een vloeistofdichte vloer, verharding of voorziening moet, aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44,
worden geïnspecteerd.
6.2.2
Als bewijs van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, verharding of voorziening moet een
geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen kunnen worden getoond.
Het keuringsbewijs moet worden bewaard in het milieulogboek
6.2.3
Indien na keuring als bedoeld in voorschrift 6.2.1 of op een andere wijze blijkt dat een vloeistofdichte
voorziening een gebrek vertoont waardoor de vloeistofdichtheid in gevaar kan komen, dient de
vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag te melden. Geconstateerde gebreken
dienen in overieg met het bevoegd gezag te worden hersteld.

6.2.4
Uiteriijk 3 maanden voor het einde van de geldigheidstermijn van een "PBV-Verklaring vloeistofdichte
voorziening", dient een keuring plaats te vinden overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

6.2.5
Van de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de vloeistofdichte constructie moet een aantekening
worden gemaakt in het milieulogboek.
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6.3

Bodemonderzoek
6.3.1
De bodemkwaliteit zoals die is omschreven in het evaluatierapport bodemsanering opgesteld door
Kruse Milieu BV (juni 2007, rapportnummer 07005350) wordt als nulsituatie van de bodemkwaliteit
beschouwd.

6.3.2
Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd op
aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is
ontstaan. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen
locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek
tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere
onderzoeksstrategie.

6.3.3
Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende
activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende
voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteitvan de bodem (grond en grondwater)
binnen vier weken na beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het
eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen vier maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
6.3.4
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd kunnen
Gedeputeerde Staten binnen 1 jaar na ontvangst van de resultaten van het onderzoek,
onderscheidenlijk het bij hun College op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, veriangen
dat de bodem of grondwater wordt gesaneerd. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is
op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen
nadere eisen.
6.3.5
Na de sanering als bedoeld in voorschrift 6.3.4 dient binnen 3 maanden een evaluatierapport ter
goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de
bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven
situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het
onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 6.3.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de
bodem.

7

NAZORG

7.1

Ontmanteling
7.1.1
Uiteriijk drie maanden voordat de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd, dan wel uiteriijk 2 weken na het
uitspreken van een faillissement, moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd
gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overiegd;
a.
de wijze waarop de in het bedrijf aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige
milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
b.
de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van het bedrijf;
c.
een plattegrond met daarop de ligging van eventuele ondergrondse tanks, inclusief
afschriften van de laatste keuringsrapporten.
De wijze waarop de in het bedrijf aanwezige grond-, en hulp- en afvalstoffen en overige
milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd, moet de goedkeuring dragen van het bevoegd
gezag.
7.1.2
Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld moeten zo spoedig mogelijk, doch uiteriijk binnen één
maand, alle autowrakken en van autowrakken afkomstige afvalstoffen en onderdelen uit de inrichting
worden verwijderd.
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BIJLAGE 1

BEGRIPPEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum waarop
de vergunning is verieend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
BBT:
Beste Beschikbare Techniek
BEDRIJFSAFVALWATER:
Afvalwater niet zijnde huishoudelijk afvalwater
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voorde afvoer van afvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere
voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, inclusief de daarbij behorende verbindingen,
putten en overige voorzieningen.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BOOT:
Besluit Opslaan in Ondegrondse Tanks 1998 van 1 juli 1998, STb.414.
CPR:
Commissie Preventie van Rampen door gevaariijke Stoffen
CUR/PBV:
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
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EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
EURAL:
Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62)
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door lEC ter
zake opgestelde regels.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Eural als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederiand
verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische
afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaariijke stoffen van de Wet
milieugevaariijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAT.LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
LAP:
Landelijk Afval Plan
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het ComitéEuropéen de Normalisation opgestelde en door het Nederiands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederiandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER:
Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht
NPR:
Nederiandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederiands Normalisatie-Instituut (NNI).
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningveriening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
OCCASIONS:
Tweedehands motorrijtuigen op meer dan twee wielen, welke in een zodanige technische staat verkeren, dat
ze zonder enige belemmering aan het wegverkeer kunnen deelnemen. Voor een occasion dient te worden
beschikt over bescheiden zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid onder 1® of 2^ van de Wegenverkeerswet.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
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PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS:
Publikatiereeks Gevaariijke Stoffen
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voorde geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn vooreen
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100%) opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate
inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. steiconplaten, tegels en klinkers) met 100
°/o opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat
deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WM:
Wet milieubeheer.
WVO:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
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