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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 8 j u n i 2010
Nr. 2010-33.911/23, MV
Zaaknummer: 246506
Verzonden:

| J JUj^j £0^0

Beschikken hierbij op de aanvraag van NEM Standard Fasel Manufacturing BV om een revisievergunning op
grond van de Wet milieubeheer voor het uitvoeren van metaalbewerkende werkzaamheden op het
bedrijventerrein Eextahaven te Scheemda.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 31 juli 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van NEM Standard Fasel Manufacturing BV voor een
revisievergunning ingevolge artikel 8.4. lid 1 van de Wet milieubeheer voor het uitvoeren van
metaalbewerkende werkzaamheden ten behoeve van hetven/aardigen van drukdelen voor de nieuwbouwen de servicemarkt in de energiesector. Het betreft ondermeer het vervaardigen van stook- en
procesketelinstallaties, hoge drukleidingen, warmtewisselaars, stoomwaterscheiders enz.
De inrichting is gelegen aan Haven Noordzijde 8 te Scheemda, kadastraal bekend gemeente Scheemda,
sectie I, nummer 422.
De activiteiten van NEM Standard Fasel Manufacturing hebben ondermeer betrekking op de volgende
categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb):
2.1 lid a: Inrichtingen voor hetven/aardigen, bewerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al
of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;
5.1: Inrichtingen voor hetven/aardigen, bewerken, ven/verken, opslaan of overslaan van zeer licht
ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen;
12.1: Inrichtingen voor hetven/aardigen, bewerken, ven/verken, opslaan of overslaan van metalen, metalen
voonA^erpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen;
12.2 lid f: Inrichtingen voor het produceren, renoveren of schoonmaken van metalen ketels, vaten, tanks of
containers en waar het productieoppen/lak ten aanzien daarvan 2000 m^ of meer bedraagt.
Op grond van de categorie 12.2 lid f van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij
bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
Tijdens het vooroverleg met de gemeente Scheemda voor een nieuwe milieuvergunning heeft NEM
Standard Fasel Manufacturing te kennen gegeven op een daarvoor nog geschikt te maken deel van het
buitenterrein grote ketelinstallaties, waarvoor de bestaande productiehal te laag is, te willen (op)bouwen.
Door deze beoogde toename van het productieoppervlak (± 30 x 44 m) gaat het productieoppen/lak meer
dan 2000 m^ bedragen. De gemeente heeft daarbij geconstateerd dat Gedeputeerde Staten dan op grond
van het Ivb bevoegd gezag zijn en heeft het vooroverleg overgedragen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting is een revisievergunning Wet milieubeheer van kracht welke op 2 juli 2002 door
Burgemeester en wethouders van Scheemda zijn verleend.
Verder heeft op 10 april 2008 de ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede
namens de Ministervan Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in overeenstemming met de Ministervan
Economische Zaken aan GMA-KMC B.V. te Hengelo een vergunning ingevolge het Besluit
stralingsbescherming en het Besluit Kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen verleend. GMA-KMC B.V. verricht
binnen de innchting in een speciaal hiervoor geschikte ruimte in een romneyloods van NEM Niet-Destructief
Onderzoek (NDO) aan lasnaden.
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1.3
Achtergrond aanvrager
NEM Standard Fasel Manufacturing maakt als bedrijf onderdeel uit van NEM Standard Fasel. NEM Standard
Fasel, opgericht in 1929 onder de naam NEM BV, is specialist op het gebied van inspectie, onderhoud en
(om)bouw van grote en middelgrote ketelinstallaties (stoom-, heetwater- en afgassenketelinstallaties) met als
werkterreinen de elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsinstallaties, industriële stoomsystemen en
heetwaterketels. NEM Standard Fasel bestaat naast NEM Standard Fasel Manufacturing uitde bedrijven
NEM Standard Fasel Boiler Sen/ices, NEM Standard Fasel Energy Sen/ices en Tools4Rent (een
specialistische gereedschapverhuur afdeling). Verder is NEM Standard Fasel voor 50% mede-eigenaar van
TetraTube BV dat het patent bezit op TetraTube; een revolutionaire vinding waarmee
verbrandingsprocessen worden verbeterd hetgeen leidt tot een aanzienlijke verbetering in het
milieutechnische en het financiële rendement van afvalverbrandingsinstallaties. NEM Standard Fasel heeft
vestigingen in Hengelo, Utrecht, Scheemda, Weert, Goes, Hoogvlieten Leiden (hoofdkantoor).
Met ca. 40 medewerkers in de fabriek te Scheemda produceert NEM Standard Fasel Manufacturing
drukdelen voor de nieuwbouw- én servicemarkt in de energiesector. De ketel- en apparatenbouw komt hier
tot stand door gebruik te maken van de innovatieve/hoogwaardige lastechniek binnen een modern
machinepark.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
NEM Standard Fasel Manufacturing maakt uit gelegeerd staal o.a. (druk)componenten, hoge druk leidingen,
warmtewisselaars, ketelinstallaties (stoom, heetwater en afgassen) enz. voor energie- en
afvalverbrandingsinstallaties en de (chemische, zuivel en papier)industrie. De metaalbewerkende
werkzaamheden bestaan vooral uit verspanen (boren, frezen, draaien, snijden etc.) en lassen en vinden
hoofdzakelijk plaats in de productiehal die bestaat uit de lage hal (verspanen), de middelhoge hal
(verspanen en lassen) en de hoge hal (lassen en gloeien). Op het buitenterrein wordt een productieruimte
gecreëerd voor onder meer het (op)bouwen van grote ketelinstallaties. In de grote romneyloods zijn de
werkplaats van de technische dienst, het magazijn en een ruimte voor de opslag van (gevaariijk)afval
ondergebracht. Verder zijn er twee kleinere romneyloodsen die respectievelijk als snijloods en lasschool in
gebruik zijn en is er een grote hal die dienst doet als magazijn en waarin NEM Standard Fasel Boiler
Sen/ices en Tools4Rent zijn ondergebracht. De voor het lassen benodigde gassen worden opgeslagen in
stationaire gasreservoirs en in gasflessen die staan opgesteld in een hiervoor omheinde opslagvoorziening.
Voor intern transport zijn 2 portaalkranen aanwezig. Overige voorzieningen op het terrein zijn o.a. de
perswatertank, gloeioven, mobiele reinigingsunit en het compressorgebouw.
Op het terrein van NEM Standard Fasel Manufacturing te Scheemda zijn vier bedrijven gevestigd die deels
kwaliteits- en controle werkzaamheden uitvoeren voor NEM Standard Fasel Manufacturing en twee bedrijven
die aan de NEM-organisatie zijn gelieerd.
Het bedrijf Delta Heat Services BV verricht voor NEM Standard Fasel Manufacturing gloeiwerkzaamheden
en heeft hiervoor een mobiele gloeioven ter beschikking. Delta Heat Sen/ices BV heeft het voornemen om
deze mobiele gloeioven ook in te zetten voor het gloeien van werkstukken van anderen dan NEM Standard
Fasel Manufacturing en zal de gloeioven een vaste bestemming geven op het terrein van NEM Standard
Fasel Manufacturing.
Voor het uitvoeren van Niet-Destructief Onderzoek (NDO) aan lasnaden heeft de firma GMA-HKC BV te
Hengelo een romneyloods op het terrein ter beschikking met daarin een ruimte waarin deze radiografische
controlewerkzaamheden worden uitgevoerd.
In de grote loods die hoofdzakelijk als magazijn dienst doet bevindt zich ook NEM Standard Fasel Boiler
Sen/ices. NEM Standard Fasel Boiler Sen/ices voert continu (24 uur per dag, 365 dagen per jaar)
onderhouds- en reparatiewerk uit aan industriële (stoom)ketelinstallaties. In de loods te Scheemda zijn
ondermeer de reserveonderdelen en materialen opgeslagen.
Naast NEM Standard Fasel Boiler Sen/ices is in deze grote loods ook Tools4Rent ondergebracht.
Tools4Rent, opgericht in 2007, behoort ook tot de NEM Standard Faselgroep en levert in eerste instantie
gereedschappen aan projectlocaties waar NEM Standard Fasel werkzaam is. Het assortiment van
Tools4Rent is dan ook grotendeels afgestemd op de ketelbranche. Met de nieuwe verhuuriocatie in
Scheemda wordt het aantal verhuurpunten verdubbeld.
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 augustus 2009 schriftelijk bevestigd.
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Op 9 maart 2010 heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt. Deze gegevens hebben
betrekking op het inwendig chemisch reinigen van werkstukken met een mobiele reinigingsunit. Deze
reinigingswerkzaamheden zullen zich incidenteel voordoen. De gegevens maken onderdeel uit van de
aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit besluit
2.2
Beslistermijn
De inrichting is gelegen op een industrieterrein, waarvoor ten tijde van de indiening van de aanvraag om
vergunning nog niet een geluidszone op grond van de Wet geluidhinder was vastgesteld. Inmiddels is het ter
zake van belang zijnde bestemmingsplan, waaraan de vast te stellen geluidszone is gerelateerd,
vastgesteld, zodat naar verwachting niet, wanneer de uiteindelijke beslissing op de aanvraag om vergunning
zal moeten worden genomen, zich de situatie zal voordoen dat in afwachting van de vaststelling van de zone
de beslissing op de aanvraag zal moeten worden aangehouden op grond van artikel 13.7 van de Wet
milieubeheer. De verwachting is derhalve dat de vergunning overeenkomstig het ontwerp zal kunnen worden
veriéend. Een en ander is ook hierna, onder 3.2, tot uitdrukking gebracht.
2.3
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend, aangezien het
Waterschap Hunze en Aa's heeft aangegeven dat aan NEM Standard Fasel Manufacturing geen Wvovergunning is veriéend en dat ook nu niet noodzakelijk is. Hoewel de beoogde veranderingen wel een
nieuwe afvalwaterstroom tot gevolg hebben namelijk het spoelwater van het inwendig chemisch reinigen van
werkstukken heeft deze geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de bestaande afvalstromen.
Er is sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de
Woningwet waarvooreen bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderiinge afstemming en
gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een
vergunning in het kader van de Woningwet is daarom nodig.
De aanvraag om een bouwvergunning voor de gloeioven is op 7 december 2009 bij de gemeente Scheemda
(nu de nieuwe gemeente Oldambt) ingediend. De coördinatiebepalingen uit de Woningwet en de Wet
milieubeheer worden in acht genomen.
De gevraagde Wm-vergunning treedt in zijn geheel niet in werking zolang de bouwvergunning die vereist is
voor (een onderdeel van) het initiatief niet is veriéend (art. 20.8 van de Wm).
2.4
Milieueffectrapport
2.4.1 M.e.r. beoordelingsplicht
De voorgenomen activiteit komt niet voor in Bijlage C van het Besluit milieueffectrapportage 1999 en is
derhalve niet m.e.r.-plichtig. De activiteiten worden wel in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage
genoemd (activiteit 32.3 en 32.4) maar op grond van kolom 2 is een m.e.r.-beoordelingsplicht niet van
toepassing. De activiteiten vinden namelijk niet plaats op een productieoppervlak van 10.000 m^ of meer
(activiteit 32.3) en 50.000 m^of meer in een gesloten gebouw dan wel 10.000 m^of meer buiten een
gesloten gebouw (activiteit 32.4).
Aanvullend hierop geven de aard en ligging van de inrichting in relatie met de betreffende veranderingen een
zodanige beïnvloeding van het milieu dat ter zake van de onderhavige veranderingen geen m.e.r.beoordeling behoeft te worden gemaakt.
2.5
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
het college van Burgemeesteren Wethouders van de gemeente Scheemda (m.i.v. 1-1-2010
gemeente Oldambt);
de commandant van de Regionale brandweer te Groningen;
het dagelijks bestuur van het 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 waan/an 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 4 september 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij
deze procedure betrokken adviseurs. Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag zijn geen adviezen
uitgebracht.
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Op 31 maart 2010 is een kennisgeving van terinzagelegging verzonden aan o.m. 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 ca. 300 m. De ontwerp-vergunning
heeft ven/olgens ter inzage gelegen van 6 april tot en met 17 mei 2010 in het gemeentehuis van de
gemeente Oldambt. Een kennisgeving van terinzagelegging is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden
van 3 april 2010. Er zijn binnen voornoemde periode geen zienswijzen ingediend.
Interne advisering en afstemming Brandweer.
De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming voorgelegd aan de commandant van
de Regionale brandweer te Groningen. Met betrekking tot de opslag van de lasgassen in de daan/oor
bestemde opslagvoorziening is door ons advies ingewonnen waarmee bij het opstellen van deze
beschikking rekening is gehouden.
2.6
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.6.1 Adviezen
Naar aanleiding van de toegezonden ontwerp-beschikking is advies uitgebracht door het dagelijks bestuur
van het Waterschap Hunze en Aa's.
Het advies luidt als volgt:
1. het Waterschap is van mening dat in paragraaf 3.3 en 3.11 van het ontwerpbesluit is aangegeven welke
delen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing zijn, maar dat afdeling 4.5 van het
Activiteitenbesluit in dit geval ook rechtstreeks van toepassing is, omdat deze afdeling ingaat op activiteiten
met betrekking tot metaal.
2. er wordt verzocht om ook rekening te houden met het BREF-document "Oppen/laktebehandeling van
metalen en plastics".
Over het advies merken wij het volgende op.
Ad 1: Hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit betreft bepalingen met betrekking tot overige activiteiten in
inrichtingen; niet geldend voor inrichtingen type C met uitzondering van de in artikel 1.4, derde lid, onderdeel
b t/m e genoemde activiteiten. NEM Standard Fasel behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond
van artikel 8.1, tweede lid van de Wm is aangewezen en derhalve in het kader van het Activiteitenbesluit als
inrichting type C moet worden beschouwd. De bepalingen in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit zijn
daarom niet rechtstreeks van toepassing. Bij het opstellen van de voorschriften (lassen van metalen en bij
het bepalen of voor het lozen van afvalwater aanvullende voorschriften noodzakelijk zijn) is overigens wel
gebruik gemaakt van de bepalingen in Afdeling 4.5 "Activiteiten met betrekking tot metaal". Zie hierover
respectievelijk de voorschriften 8.2.1 tot en met 8.2.5 (onder "8.2 Lassen van metalen") en 3.1.1 tot en met
3.1.3 (onder "3.1 Lozing spoelwater").
Ad 2. De werkingssfeer van het BREF-document "Oppervlaktebehandeling van metalen en plastics
(augustus 2006)" is gebaseerd op punt 2.6 van bijlage I van de IPPC-richtlijn: "Installaties voor
oppen/laktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch
procédé (op waterbasis), wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m^
bedraagt". Bij NEM Standard Fasel worden de werkstukken uitsluitend inwendig chemisch gereinigd
(verwijderen van o.a. olie- en vetresten, zand, roest, gloei- en lashuid) door middel van het rondpompen van
een circulatievloeistof. Bij NEM Standard Fasel worden geen behandel- of procesbaden toegepast waardoor
wij van mening zijn dat er niet expliciet rekening hoeft te worden gehouden met het BREF-document. Wel is
in de vergunning zoals in het BREF-document ook wordt aangegeven aandacht besteed aan de bestrijding
van de alvalwater-emissie (voorschriften 3.1.1 t/m 3.1.3).
2.6.2 Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp-beschikking zijn geen zienswijzen ingebracht
2.6.3
Conclusie
Uit de overwegingen volgt dat er geen aanleiding is om af te wijken van onze ontwerp-beschikking. Wij
blijven van mening dat de gevraagde vergunning in het belang van het bereiken van een hoog niveau van
bescherming van het milieu als geheel onder voorschriften ter bescherming daarvan kan worden veriéend en
dat de technieken die binnen de inrichting worden toegepast, aangemerkt kunnen worden als de beste
beschikbare.
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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
Overeenkomstig het bestemmingsplan "Scheemda-Eexta", vastgesteld op 6 maart 1986 heeft het terrein
waarop NEM Standard Fasel Manufacturing is gevestigd de bestemming "industriële bestemmingen". Het
bestemmingsplan laat de aanwezigheid van de zogeheten 'grote lawaaimakers' zoals bedoeld in artikel 2.4
IvB niet toe. De beoogde uitbreiding bij NEM Standard Fasel Manufacturing heeft tot gevolg dat het
productieoppervlak meer dan 2000 m^ zal gaan bedragen. Hierdoor wordt het bedrijf op grond van artikel 2.4
IvB als een 'grote lawaaimaker' beoordeeld. In hoofdstuk V van de Wet geluidhinder is bepaald dat deze
'grote lawaaimakers' op een industrieterrein moeten zijn gevestigd waarbij rond het industrieterrein een zone
is vastgesteld waarbuiten de geluidbelasting vanwege dat industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te
boven mag gaan.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 23 september 2009 het bestemmingsplan "Scheemda" vastgesteld.
Omdat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld treedt het bestemmingsplan zes weken na publicatie in
werking tenzij door de provincie Groningen en de VROM Inspectie een reactieve aanwijzing wordt gegeven.
Hiervan is geen gesprake. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 19 november 2009 gedurende 6
weken ter inzage gelegen.Tijdens deze termijn van ter inzage ligging is geen beroepschrift ingediend bij de
Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
Nu de gemeente Scheemda het bestemmingsplan "Scheemda" zodanig heeft herzien en vastgesteld dat de
activiteiten van NEM Standard Fasel hier niet strijdig mee zijn zien wij geen belemmeringen om de
gevraagde Wm-vergunning te verienen.
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 NEM Standard Fasel Manufacturing 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 NEM Standard Fasel
Manufacturing 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 een activiteit die onder het Activiteitenbesluit vallen namelijk §
3.1.3 "lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening" welke
paragraaf rechtstreeks van toepassing is.
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.

pagina 9 van 38

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-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.
NEM Standard Fasel Manufacturing 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 9: Vloeibare zuurstof opslag van 0,45-1 OOm^ en erratum
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en errata
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt. Aan het slot van deze vergunning wordt, voor zover van toepassing,
verantwoording afgelegd over de integrale afweging tussen de verschillende milieuaspecten.
3.6
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke hulpbronnen uitte putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verienen 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,
onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de manier
waarop we omgaan met gevaariijke stoffen en afval.
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.8
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.8.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken overeen intern milieuzorgsysteem. NEM Standard Fasel
Manufacturing beschikt niet overeen (gecertificeerd) milieuzorgsysteem. Bij het stellen van de voorschriften
hebben wij hiermee rekening gehouden.
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3.8.2
Bedrijfsmilieuplan
Op 19 april 1995 hebben de Vereniging FME, de METAALUNIE, de ondernemersorganisatie CWM en de
betrokken overheden de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid metaal-en elektrotechnische industrie
ondertekend. Deze intentieverklaring bevat een integrale milieutaakstelling (IMT) met doelstellingen die zijn
afgeleid van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP).
NEM Standard Fasel Manufacturing heeft zich niet aangesloten bij deze intentieverklaring en heeft dan ook
geen bedrijfsmilieuplan (BMP) opgesteld ter uitvoering van de IMT. Door middel van aanvullende
maatregelen is in deze vergunning een vergelijkbare inzet afgedwongen zodat alsnog aan het IMT wordt
voldaan. Het betreft o.a. de volgende maatregelen:
uitvoeren energiebesparingsonderzoek
uitvoeren afvalpreventieonderzoek
realiseren bodembeschermende voorzieningen
3.9
Groene wetten
3.9.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt niet plaats in of in de nabijheid van een
beschermd natuurmonumenten/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er is dan ook geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
3.9.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermde 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.
Voor het terrein van NEM Standard Fasel Manufacturing hebben wij een bureaustudie uitgevoerd. Het terrein
bevindt zich in de kilometerhokken x:261 / y:576 en x:262 / y: 576. De resultaten van het Natuurioket
(waarnemingen tussen 1991 en 2007) kunnen als volgt worden samengevat:
Waarnemingen
Volledigheid waarnemingen
goed
1 vrijgestelde vaatplant (rode
Planten
lijst)
Zoogdieren
slecht
3 beschermde soorten (2
habitatrichtlijnsoorten)
33 beschermde soorten (2-4
matig - goed
Broedvogels
rode lijst)
Amfibieën
slecht
1 vrijgestelde soort
Op grond van deze bureaustudie zijn wij van mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting
geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig is. De aangevraagde activiteiten zullen geen
afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de zoogdieren (egels, muizen enz.) in dit
gebied. Wat betreft de broedvogels kan worden opgemerkt dat het bedrijf hier al ruim 40 jaar is gevestigd en
als vogels dit als verstorend en/aren zij dit gebied zullen mijden als broedplaats. 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.
3.10
Afvalstoffen
3.10.1 Algemeen beleid
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de
zorg vooreen doelmatig beheer van ah/alstoffen. Een aanvraag voor een Wm-vergunning dient dan ook
getoetst te worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is
neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd
in het beleidskader van 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:
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het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt
produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid
te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer.
Daarnaast richt het LAP zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het
bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt
met de doelstellingen uit het LAP een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het
terrein van het materiaalketenbeleid, en het klimaatbeleid.
3.10.2 Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen
Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de
hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is
beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle
bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.
De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ±160 ton, ca. 4 ton daarvan is
gevaarlijk afval. Naast deze hoeveelheid zal er als gevolg van het chemisch reinigen van werkstukken er
circulatievloeistof en spoelwater als afvalstof worden afgevoerd naar een externe ONO-installatie (ontgiften,
neutraliseren en ontwateren). Aangezien dit chemisch reinigen zich incidenteel voordoet en de hoeveelheid
circulatievloeistof en spoelwater worden bepaald door de grootte/omvang en de mate van verontreiniging
van het te reinigen werkstuk zijn deze afvalhoeveelheden in dit kader buiten beschouwing gelaten. De
handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van
afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaariijks meer dan 25
ton (niet gevaariijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaariijk afval binnen de inrichting vrijkomt. De
totale hoeveelheid gevaariijk en niet gevaariijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. Gelet op de
hoeveelheden en het feit dat tot op heden nog geen besparingsmogelijkheden zijn onderzocht of afdoende
preventiemaatregelen zijn genomen om de hoeveelheid afval terug te dringen, wordt aan deze vergunning
een voorschrift verbonden tot het opstellen van een beperkt onderzoek en het opstellen van een
afvalpreventieplan.
Afvalscheiding
In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek
ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk
is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden
gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal
bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden,
gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen in de volgende hoeveelheden vrijkomen: ± 10 ton
hout, ± 24 ton bedrijfsafval, ± 115 ton metaal (spanen)/oud ijzer, ± 90 m^ oud papier/karton, ± 1 m^ kabels en
± 4 ton gevaariijk afval. In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen
binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden veriangd. Wij achten het in de vooriiggende
situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:
hout;
metaal (spanen)/oud ijzer;
papier / karton;
kabels;
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3.11
Afvalwater
Door NEM Standard Fasel Manufacturing wordt geen bedrijfsafvalwater maar uitsluitend huishoudelijk
afvalwater en niet verontreinigd hemelwater op het riool geloosd. Incidenteel zal er spoelwater (voor- en
naspoelen) dat bij het chemisch reinigen van de werkstukken vrijkomt op het gemeentelijk riool worden
geloosd. De circulatievloeistof en het eerste spoelwater dat vrijkomt bij het naspoelen met demiwater van het
gereinigde werkstuk wordt opgevangen en afgevoerd naar een venwerker. Deze venwerker behandelt de
circulatievloeistof en het eerste spoelwater in een ONO-installatie. Het niet verontreinigde terreinwater wordt
via de bedrijfsriolering op de naast de inrichting gelegen sloot geloosd. Daarnaast wordt het nietverontreinigde terreinwater via de bedrijfsriolering op de naast de inrichting gelegen sloot geloosd. Het
proceswater uit de perswatertank wordt ca. om de 3 jaar ven/angen. Het residu (2 x 40 m^) wordt dan
afhankelijk van de analyseresultaten van het watermonster of geloosd op het riool dan wel afgevoerd naar
een eindvenwerker.
Aangezien er geen lozing van bedrijfsafvalwater op het openbaar riool plaats vindt is de "Instructieregeling
lozingsvoorschriften milieubeheer" niet van toepassing. Voor het lozen van het spoelwater afkomstig van het
chemisch reinigingsproces zijn wel voorschriften opgenomen die zijn gericht op de kwaliteitvan het te lozen
afvalwater. Wij hebben NEM Standard Fasel Manufacturing niet verplicht tot het opstellen van
gedragsvoorschriften die zijn gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu en een
doelmatige afvoer omdat de beschrijving in paragraaf 5.2 van de aanvulling op de aanvraag, welke deel
uitmaakt van vergunning, hier al voldoende invulling aangeeft. Op het lozen van hemelwater dat niet
afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, waartoe het terreinwater wordt gerekend, is artikel
3.3 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing.
3.12
Lucht
3.12.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies bij NEM Standard Fasel Manufacturing zijn de
verbrandingsgassen van de gloeioven en van de voertuigen/heftrucks en stof (lasrook) dat ontstaat bij het
lassen. Daarnaast zullen de dieselpompen en de stoomketelinstallatie (vermogen 578 kW) die onderdeel
uitmaakt van de mobiele chemisch reinigingsunit incidenteel voor luchtemissies (CO, CO2, NOx) zorgen.
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
vergunningverlening.
3.12.2 Emissie van stof (lasrook)
De belangrijkste luchtemissie bij NEM Standard Fasel Manufacturing is lasrook dat vrijkomt bij het lassen en
snijden. In de snijloods vindt het snijden (autogeen en plasma) plaats. De lasrook wordt in deze hal
afgezogen en ongereinigd via emissiepunten in de gevels (wandventilatoren) naar de buitenlucht afgevoerd.
Het lassen (deels gerobotiseerd) vindt plaats in de productiehal die bestaat uit een lage, middelhoge en
hoge hal. NEM Standard Fasel Manufacturing beschikt voor het lassen over een aantal mobiele, filtrerende
lasrookafzuigers die worden ingezet bij het MIG/MAG- en elektrodelassen. Voor het overige wordt de lasrook
via de mechanische ruimteventilatie (dak- en wandventilatoren) ongereinigd naar de buitenlucht afgevoerd.
Naast de productiehal is er een romneyloods waarin de lasschool is ondergebracht voor het opleiden en
trainen van lassers waar dus ook gelast wordt en als gevolg hien/an er ook lasrook ontstaat. Ook in deze
loods wordt de lasrook via mechanische ruimteafzuiging ongereinigd naar buiten afgevoerd. In de
onderhavige aanvraag geeft NEM Standard Fasel Manufacturing aan ook in de open lucht laswerk aan grote
werkstukken te willen uitvoeren. De lasrook zal hierbij onmiddellijk ongereinigd in de lucht terecht komen.
Onder lasrook wordt verstaan de bij het lassen vrijkomende dampen, gassen en stof. De lasrook komt voor
ca. 90% voort uit afsmeltende lastoevoegmaterialen zoals elektroden, draad of poeder; de resterende 10%
bevat materiaal dat gelast wordt. Bij inademening kunnen de dampen, gassen (ozon, stikstofoxide en
koolmonoxide) en stoffen (chroom, nikkel, zink, mangaan, magnesium) uit het lasrook een risico vormen
voor de gezondheid. De huidige MAC-waarde voor lasrook is 3,5 mg/m^ (Tijd Gewogen Gemiddelde (TGG)-8
uur). Deze zal per april 2010 worden verlaagd tot 1 mg/m^
Bij NEM Standard Fasel Manufacturing zijn tot op heden geen emissiemetingen naar lasrook uitgevoerd. Het
toetsen aan de emissie-eisen (20 mg/m^ bij een vracht van 0,2 kg/uur ongefilterd) voor stof zoals deze in de
NeR zijn vastgesteld is dan ook niet verricht.
In het Werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie, dat in het kader van de
Intentieverklaring uitvoering milieubeleid metaal- en elektrotechnische industrie is opgesteld en waarvan de
module C.3.1 Lassen in maart 2005 is herzien, worden vier maatregelen beschreven om de lasrookemissie
te verminderen. Deze maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:
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schoon materiaal lassen (schoon aanleveren en schoonhouden van materialen, eventueel
eigenhandig schoonmaken/ontvetten);
optimalisatie van de procescondities bij het booglassen (o.a. toepassen elektronisch geregelde
lasstroombronnen);
toepassing van minder milieuschadelijke toevoegmaterialen en/of een minder schadelijk lasproces;
afzuiging en nabehandeling van lasrook.
Ten aanzien van de laatste maatregel is een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan wordt voor
bestaande situaties, bij een verbruik van meer dan 6500 kg lastoevoegmateriaal per jaar filtratie van lasrook
verplicht gesteld tenzij de emissie-eisen uit de NeR niet worden overschreden. Hierbij wordt ook opgemerkt
dat bronafzuiging redelijkerwijs niet mogelijk is bij het lassen aan grote en/of lange constructies en wanneer
de bronafzuigingsapparatuur meer dan 10 keer per uur verplaatst moet worden.
Door NEM Standard Fasel Manufacturing is in 2008 9023 kg lastoevoegmateriaal (300 kg elektroden en
8723 kg draad) verbruikt Daarnaast is voor het poederiassen nog eens 2825 kg poeder als
toevoeg materiaal gebruikt. Dit poeder is er om de las af te dekken en lasrook te voorkomen en is in dit kader
niet relevant.
In de aanvraag (begeleidende brief) geeft NEM Standard Fasel Manufacturing aan dat ca. 31% van de
laswerkzaamheden worden uitgevoerd onder mobiele lasrookafzuiginstallaties die zijn voorzien van een
stoffilter. Hiermee rekening houdende betekent dit dat ca. 69% van het toevoegmateriaal (= ± 6225 kg) als
ongereinigd lasrook via de ruimteafzuiging naar de buitenlucht zal worden afgevoerd.
Deze hoeveelheid van 6225 kg toevoegmateriaal valt daarmee lager uit dan het verbruik van 6500 kg
waarbij filtratie verplicht wordt gesteld. Wij hebben in de voorschriften dan ook geen
(onderzoeks)verplichtingen opgenomen ten aanzien van het realiseren van vaste filtrerende
afzuiginstallatie(s) met daaraan gekoppeld een emissieconcentratie-eis. Bij deze overweging heeft ook de
grote omvang van de productiehal meegespeeld waardoor er meerdere vaste filtrerende afzuiginstallaties
noodzakelijk zullen zijn en het daardoor zeer onzeker is of dit kosteneffectief zal zijn en dus redelijkenwijs
kan worden geëist. Het stellen van emissie-eisen met daaraan gekoppeld een meetverplichting aan deze
uitworppunten van de ruimteventilatie kan redelijkenwijs niet worden veriangd. Daarbij geldt dat deze
emissies geen onaanvaardbare gevolgen voorde kwaliteitvan het milieu hebben. Het is met name de
ARBO-regelgeving die over dergelijke activiteiten nadere bepalingen kent
Verder zal het lassen aan grote ketelinstallaties in de buitenlucht gaan plaats vinden. De emissies in de open
lucht worden ter plaatse niet afgezogen, hetgeen volgens de huidige inzichten redelijkerwijs ook niet gevergd
kan worden (kosteneffectiviteit).
Wat betreft de lasrookemissies hebben wij in de vergunning alleen emissie-eisen gesteld aan de stofuitworp
van de (mobiele)lasrookafzuiginstallaties overeenkomstig de NeR. Bij het opnemen van doelvoorschriften
geldt dat op grond van artikel 8.12 Wm daaraan een meetverplichting moet worden gekoppeld. Wij hebben
hier van af gezien omdat de praktijk leert dat emissiemetingen bij lasrookreiniging weinig betrouwbaar zijn,
ondermeer vanwege het fluctuerende karaktervan de laswerkzaamheden, zowel voor wat betreft tijd als
voor wat betreft de emissies. Het is dan ook een onnodig hoge kostenpost. Doormiddel van goed en
regelmatig onderhoud aan de afzuiginstallatie en het periodiek vervangen van het filter, hetgeen als
middelvoorschriften is opgenomen, is wat ons betreft de werking van de nageschakelde techniek voldoende
geborgd en voegt een emissiemeting weinig toe.
3.12.3 Organische stoffen
De verbrandingsgassen van de dieselverbrandingsmotoren van de gloeioven, de voertuigen/heftrucks en de
dieselpompen en de stoomketelinstallatie van de chemische reinigingsunit bevatten kooldioxide (CO2),
koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en roet. De mobiele gloeioven van de firma Delta Heat Services BV
zal volgens de aanvraag naar verwachting maar beperkt in bedrijf zijn. Ook de mobiele chemische
reinigingsunit zal incidenteel in gebruik zijn. De emissies van deze gloeioven en reinigingsunit hebben geen
significante invloed op de lokale luchtkwaliteit. Wij hebben dan ook geen voorschriften over deze emissie
opgenomen. Voor de emissies van het transport: zijn rechtstreeks werkende wet- en regelgeving van
toepassing.
3.12.4 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
Aangezien geen geurhinder wordt venwacht, worden geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning
opgenomen.
3.12.5 Immissiegrenswaarden luchtkwaliteit
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. NEM Standard Fasel Manufacturing BV emitteert ook stoffen die de luchtkwaliteit in de omgeving
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kunnen beïnvloeden. De mate waarin deze beïnvloeding plaatsvindt is berekend. De berekeningen conform
de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model. Ven/olgens zijn
de resultaten van deze berekeningen getoetst aan de geldende luchtkwaliteitseisen. Met behulp van CAR
zijn de concentraties voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) berekend voor de transporten van en naar
het bedrijf.
Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze wet, kunnen wij tot vergunningveriening overgaan
indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
a
aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening niet leidt tot het overschrijden, of tot het op of na het
tijdstip van ingang waarschijnlijk overschrijden van de in bijlage 2 van de Wm opgenomen
grenswaarde;
b
aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg
van vergunningveriening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van
de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningveriening samenhangende
maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo
verbetert;
c
aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet in betekenende mate bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 Wm een grenswaarde is opgenomen;
d
de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk
geval niet in strijd is meteen vastgesteld nationaal programma (art. 5.12 en 5.13 Wm).
Voor grenswaarden (en richtwaarden) van de Wm geldt dat deze van toepassing zijn op alle plaatsen,
behalve de werkplek.
Beoordeling
Voor NEM Standard Fasel Manufacturing is lasrook en stof dat ontstaat bij de verspanende werkzaamheden
van belang aangezien dit fijn stof (PM10) bevat. Aan de hand van de hoeveelheid lastoevoegmateriaal
hebben wij een worst case verspreidingsberekening gemaakt met als uitgangspunt dat 1,5 gewichtsprocent
(kental dat ondermeer door Nederiands Instituut voor Lastechniek te Zoetermeer wordt gehanteerd) van het
lastoevoegmateriaal als lasrook vrijkomt. Bij deze worst case berekening hebben wij al het vrijkomende
lasrook als fijn stof beschouwd. Voor NEM Standard Fasel Manufacturing betekent dit dat bij een
jaan/erbruikvan 9023 kg lastoevoegmateriaal (verbruik in 2008) er ±135 kg lasrook ontstaat. Met deze
emissie is een verspreidingsberekening uitgevoerd in het Nieuw Nationaal model.
Op basis van de bij de aanvraag gevoegde verkeersintensiteiten zoals aangegeven in bij de aanvraag
gevoegde akoestisch rapport is berekend hoe hoog de bijdrage van het verkeer is. Er zijn per etmaal ±114
vervoersbewegingen van lichte motorvoertuigen en ±14 voertuigbewegingen van vrachtwagens.
Fijn stof (PM10)

Op basis van een eigen berekening met het nieuw nationaal model is het volgende geconcludeerd. De
achtergrondconcentratie bedraagt in 2010, 21 pg/m^. Uit deze berekening blijkt dat de jaargemiddelde
concentratie fijn stof buiten de inrichting met ten hoogste 1 \jglm^ wordt verhoogd. Na aftrek van de
zeezoutcorrectie (5 \sglrr[^) bedraagt de jaargemiddelde concentratie 17 pg/m^ (21 + 1 - 5)
Verder blijkt dat het aantal dagen waarop de daggemiddelde concentratie hoger is dan 50 pg/m^ ten hoogste
5 dagen is. Bij de berekening van deze luchtkwaliteit is ook rekening gehouden met de aftrek voor zeezout
(5 pg/m^ op de jaargemiddelde concentratie en 6 dagen op het aantal overschrijdingsdagen). Volgens CAR
bedraagt de bijdrage van de transporten 0,3 pg/m^ Het aantal overschrijdingsdagen is door CAR berekend
op 3 dagen.
Zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m^) als de grenswaarde voor het aantal
overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie (35 keer /jaar) worden niet overschreden.
Stikstofdioxide (NO2)
De achtergrondbijdrage en de bronbijdrage van de transporten zijn voor NO2 berekend op respectievelijk
11,6 en 0,1 en pg/m^. Er zijn volgens CAR geen overschrijdingsuren berekend voorde uurgemiddelde
grenswaarde van 200 pg/m^
Zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m^) als de grenswaarde voor het aantal
overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie (18 keer/jaar) wordt niet overschreden.
Conclusie:
Wij hebben dan ook geconcludeerd dat aan de grens- en richtwaarden van hoofdstuk 5 van de Wet
milieubeheer wordt voldaan en dit geen belemmering vormt om de gevraagde vergunning te verienen

^ http://car.infomil.nl
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3.13
Geluid
3.13.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport van Stroop raadgevende ingenieurs BV gevoegd: Akoestisch
onderzoek NEM Standard Fasel Manufacturing BV te Scheemda, rapport 093416-00, 13 juli 2009. Op 9
maart 2010 is dit akoestisch rapport vervangen als gevolg van de uitbreiding van activiteiten met een
mobiele reinigingsunit op het buitenterrein in "Akoestisch onderzoek NEM Standard Fasel Manufacturing BV
te Scheemda, rapport 093416-03, 26 februari 2010". In de representatieve bedrijfssituatie vinden de
volgende akoestisch relevante activiteiten plaats:
productiewerkzaamheden in de bedrijfsgebouwen tussen 6.00 uur en 23.00 uur;
werkzaamheden (slijpen/kloppen) op het buitenterrein tussen 6.00 uur en 23.00 uur;
heftrucks en bovenloopkranen op buitenterrein in tussen 6.00 en 23.00 uur;
aankomst en vertrek van personen-, bedrijfs- en vrachtwagens in dag-, avond- en nachtperiode.
Met het rekenmodel waarmee het akoestisch onderzoek is uitgevoerd zijn door ons enkele aanvullende
berekeningen uitgevoerd. Daarbij is de geluidbelasting op twee controlepunten in de nabijheid van de
inrichting bepaald.
3.13.2 Geluidsbelasting
Rond het terrein van de inrichting is door de gemeente Scheemda op 23 september 2009 een zone
vastgesteld. De geluidsbelasting van de inrichting mag de zonegrenswaarden van 50 dB(A) niet
overschrijden. De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr.irDe grens van de zone ligt in noordoostelijke richting op circa 220 meter en in zuidelijke richting op circa 170
meter afstand van de inrichting. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt aan de noordoostzijde op de
zonegrens ten hoogste 50 dB(A) (etmaalwaarde). Er zijn binnen de zone geen woningen aanwezig. De
woningen buiten de zone die de hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting ondervinden, zijn
gesitueerd aan het WInschoterdiep op circa 220 meter afstand. De geluidsbelasting van de inrichting
bedraagt hier 50 dB(A) (etmaalwaarde).
Overigens heeft de inrichting maatregelen getroffen om onnodige geluidsemissie als gevolg van bijvoorbeeld
transportbewegingen op het terrein te voorkomen:
chauffeurs moeten rustig rijden en mogen niet onnodig gas geven,
bestrating is zodanig dat geluidspieken als gevolg van rijden door kuilen wordt voorkomen,
machines en voertuigen van derden dienen te voldoen aan de laatste stand der techniek;
bij vervanging van machines en voertuigen worden zoveel mogelijk geluidarmere typen
aangeschaft.
Verdere (onnodige) geluidsemissie wordt derhalve voorkomen.
Afzonderlijke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen zijn met name het bewerken
(slijpen/slaan met hamer) en vallen van metaal. Gelet op de hoogte van de te bewerken installaties, de
grootte van het buitenterrein en de afstand tot de dichtst bijgelegen woningen is afscherming van deze
werkzaamheden redelijkerwijs niet mogelijk.
Uit het akoestisch rapport en met het in dit akoestisch rapport gehanteerde rekenmodel door ons
uitgevoerde contourberekening blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de activiteiten van NEM Standard
Fasel inpasbaar is binnen de geluidzone rondom de inrichting. Wij hebben kunnen vaststellen dat de in de
vorige zin bedoelde contourberekening geen onjuistheden bevat, zodat het bepaalde in artikel 8.8, derde lid,
sub a, van de Wet milieubeheer niet aan veriening van de gevraagde vergunning in de weg staat. De
contourberekening is tezamen met deze vergunning ter inzage gelegd.
Daarmee wordt NEM Standard Fasel geacht te hebben voldaan aan het BBT-principe.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin de grenswaarde op de zonegrens is
vastgelegd. Daarnaast zijn op twee controlepunten bij de inrichting controlewaarden vastgelegd. De
geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte. De aangevraagde
geluidsruimte is grotendeels gebaseerd op bij NEM Standard Fasel uitgevoerde bronmetingen. Daarom is
geen onderzoeksverplichting opgenomen.
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3.13.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door NEM Standard Fasel bedragen bij de woningen buiten
de zone aan de Haven zuidzijde ten hoogste 54 dB(A) in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. Dit
betreffen (bedrijfs)woningen op het bedrijventerrein Eextahaven. Bij de woningen aan de
ScheemdermeersterwegA/Vinschoterdiep bedraagt dit ten hoogste 52 dB(A) in zowel de dag-, avond- als
nachtperiode. Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningveriening moet gestreefd worden naar
het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau
uitkomen.
De grenswaarden voor maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode. Bij zowel de woningen aan Haven zuidzijde als aan de
Scheemdermeersterweg/Winschoterdiep worden de streefwaarden overschreden. Aan de grenswaarden
wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus worden met name veroorzaakt door slijpen of vallen van metaal
tijdens werkzaamheden op het buitenterrein. Gelet op de afmetingen van het terrein en de benodigde hoogte
van een eventueel te plaatsen geluidsscherm is afscherming van deze werkzaamheden redelijkerwijs niet
mogelijk.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.
3.13.4 Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij
vergunningveriening Wm niet worden getoetst aan grenswaarden. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is,
moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan
wel beperken. Van en naar het bedrijf vinden 5 vrachtautotransporten plaats in de dagperiode, 1 in de
avond- en 1 in de nachtperiode. Verder komen en vertrekken per etmaal 45 personenwagens en 12
bedrijfswagens ten behoeve van boilerservice.
Dit verkeer is ruimschoots opgenomen in het heersend verkeersbeeld, alvorens woningen worden
gepasseerd.
Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.
3.13.5 Afwijkende/incidentele situaties
Voor afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal
dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningveriening
ruimere grenswaarden worden gesteld. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden niet aan de
grenswaarden van de geluidszone getoetst.
Op maximaal 12 dagen per jaar kan op het oostelijk buitenterrein een installatie worden geplaatst die qua
grootte niet in de productiehal past. Hierbij wordt het betreffende onderdeel uit de installatie ontmanteld en
na revisie in de productiehal weer op de installatie geplaatst. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit
lassen, slijpen, kloppen en (de)montagewerkzaamheden, waarbij het kloppen en slijpen maatgevend zijn
voor de geluiduitstraling. Deze situatie beschouwen wij als een incidentele bedrijfssituatie. Gelet op de
afmetingen van het terrein en de benodigde hoogte is afscherming van deze werkzaamheden redelijkerwijs
niet mogelijk.
De geluidsbelasting bij de woningen buiten de zone bedraagt dan ten hoogste 48, 46 en 39 dB(A) in
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De maximale geluidsniveaus wijken niet af van de
representatieve bedrijfssituatie.
Wij achten deze geluidsbelasting voor een beperkt aantal dagen per jaar aanvaardbaar. Aan de vergunning
hebben wij een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld voor de geluidsbelasting op deze
dagen. Ten aanzien van de maximale geluidsniveaus blijven de waarden uit de representatieve
bedrijfssituatie gelden.
3.13.6 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voorde geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.13.7 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van deze punten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet op de zonegrens worden gemeten
(deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde grenswaarde op de zone,
controlewaarden vastgelegd op twee controlepunten gelegen in de nabijheid van de inrichting. Op deze
punten kan in het kader van het door het bevoegd gezag uit te oefenen toezicht op de naleving worden
gemeten.
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Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar. Daarom is een
voorschrift opgenomen, waarin ten aanzien van niet-vergunningplichtige veranderingen van de inrichting is
bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits ons vooraf met een
geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarde op de zonegrens voldaan blijft worden.
In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op de controlepunten na de verandering zullen
zijn. Deze niveaus gelden vanaf het moment dat wij met het geluidsrapport hebben ingestemd als
controlewaarden.
Bij veranderingen die op grond van de Wm moeten worden gemeld, kan een overeenkomstig dan wel
vergelijkbaar geluidsrapport als bijlage bij de melding worden gevoegd. Dat rapport zal door ons worden
betrokken bij de voorbereiding van de beslissing of de melding in kwestie al dan niet kan worden
geaccepteerd.
3.14
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is
trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij
het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.15
Bodem
3.15.1 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederiandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het ministerie van VROM heeft de NRB in overieg met
vergunningverieners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om
vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen)
bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de
besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd. De NRB
beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van
calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
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.
Aangezien er geen bedrijfsafvalwater maar uitsluitend huishoudelijk afvalwater en niet verontreinigd
hemelwater via de bedrijfsriolering op het riool wordt geloosd is dit bij de bodemrisicobepaling niet
meegenomen.
Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet,
de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt, dat niet voor alle bodembedreigende locaties
het verwaarioosbaar bodemrisico wordt behaald. De opstalplaats voor de heftrucks naast de dieselolietank
(1200 1) voor het afleveren aan de heftrucks moet nog in overeenstemming worden gebracht met voorschrift
4.3.10 van de PGS 30. In de voorschriften hebben wij een termijn van 6 maanden gesteld waarbinnen deze
aanpassing moet zijn gerealiseerd zodat ook hier sprake is van een verwaarioosbaar bodemrisico.
Gelet op het bij de vergunningaanvraag gevoegde bodemrisicodocument en de daarin opgenomen
overwegingen zijn volgens de NRB voor het bewerkstelligen van een verwaarioosbaar bodemrisico
noodzakelijke voorzieningen en maatregelen bij de betonnen goot in de productieloods waarin verspanende
machines staan opgesteld niet redelijkerwijs haalbaar.
Voor deze bedrijfsactiviteit hebben wij in voorschrift 4.1.1 daarom bepaald dat een aanvaardbaar
bodemrisico (A*) hier op van toepassing is.
3.15.2 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 tDeëindigen van de betreffende activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit dienen
vanaf 1 januari 2008 te zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
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Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld door Grontmij in 1991 een verkennend
bodemonderzoek (documentnr. 0777.BWT/MS, januari 1991) uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten
van dit bodemonderzoek is in 2004 door Grontmij Nederiand bv een nader onderzoek uitgevoerd naar de
kwaliteit van de bodem en het grondwater. De rapportage van dit nader onderzoek is als bijlage bij de
aanvraag gevoegd (documentnr. 167329, rev.1; 17 februari 2005). Dit onderzoek heeft ondermeer
opgeleverd dat de ophooggrond op het noordelijk terreindeel, matig tot sterk is verontreinigd met metalen,
PAK en olie; dat de grond ten noorden van de productiehal sterk is verontreinigd met minerale olie en dat het
grondwater ten oosten van de hoge hal van de productiehal is verontreinigd met minerale olie. In 2007 heeft
de Grontmij een deelsaneringsplan (referentienr. 215798-SP; 11 mei 2007) opgesteld voorde locatie. Op 22
augustus 2007 hebben wij ingestemd met dit deelsaneringsplan.
Deze onderzoeken van januari 1991 en februari 2005 tezamen met het nog uit te voeren evaluatieonderzoek
van de deelsanering geven ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen en
beschouwen wij daarom als nulsituatie onderzoek. Wij hebben in deze vergunning NEM Standard Fasel
Manufacturing dan ook niet verplicht tot het opnieuw vaststellen van de O-situatie.
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.
3.16
Veiligheid
3.16.1 Algemeen kader
Het externe veiligheidsbeleid in Nederiand is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van
activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de
opslag en het gebruikvan gevaariijke stoffen. Bij NEM Standard Fasel Manufacturing worden geen grotere
hoeveelheden gevaariijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel. Ook bij
ongewone voorvallen k)innen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaariijke stoffen vrijkomen. Daarom is het
aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant
Preventie middelen/voorzieningen
In de nieuwe arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel
2.5 c van het arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het
bedrijf ook verplicht o.a. hulpverieningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze
instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de arboregeling is geregeld wat er
tenminste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het
voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning
verbonden.
3.16.2 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag zuurstof
Binnen de inrichting is een zuurstoftank (0,85 m3) aanwezig. Dit reservoir staat buiten een gebouw
opgesteld, in de opslagvoorziening waar ook de overige lasgassen (flessen/cilinders) zijn opgeslagen. Voor
de opslag van de vloeibare zuurstof is de richtlijn PGS 9 van toepassing. In de voorschriften is bepaald aan
welke onderdelen uit de PGS 9 de opslag van vloeibare zuurstof moet voldoen.
Voor de aan te houden minimum afstanden tussen het zuurstofreservoir en omliggende objecten
(bouwwerken en overige gasflessen) hebben we een venwijzing gemaakt naar voorschrift 4.3.4 van de PGS.
Dit betekent dat er tussen het zuurstofreservoir en de opslag van propaan (cilinder) en/of acetyleen (fles) in
de gasopslagvoorziening een afstand van tenminste 15 meter aanwezig moet zijn. Wat betreft de afstand
van het reservoir ten opzichte van gebouwen biedt voorschrift 4.3.4 voor de situatie zoals bij NEM Standard
Fasel Manufacturing, waarbij er sprake is van een romneyloods (WBDBO: Weerstand tegen BrandDoorslag
en Brandoverslag van O minuten) waarin geen brandgevaariijke stoffen zijn opgeslagen, geen uitsluitsel.
Met in achtneming van voorschrift 4.3.4.2 waarin fabrieksgebouwen worden bedoeld (overigens wel met een
WBDBO 60 minuten) en de voorbeelden uit voorschrift 4.3.4.3 met plaatsen waar open vuur aanwezig pleegt
te zijn, erfscheiding, openbare wegen of paden of parkeerterreinen hebben wij deze onderiinge afstand
tussen zuurstofresen/oir en romneyloods gesteld op 3 meter.
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Aangezien in de huidige situatie door NEM Standard Fasel Manufacturing niet wordt voldaan aan de in
voorschrift 4.3.4 van de PGS 9 algemene minimumafstanden hebben wij een termijn (12 maanden) die gelijk
is aan het voldoen aan PGS 15 (zie verderop 'Opslag van gasflessen') hiervoor in de voorschriften
opgenomen. Omtrent het bovenstaande en de overige opslag van gasflessen is advies ingewonnen bij de
Regionale brandweer.
Opslag van diesel, benzine en olie in tanks
Binnen de inrichting vindt opslag van dieselolie in horizontale tanks (inhoud 1200 en 3000 liter) plaats ten
behoeve van respectievelijk de aanwezige heftrucks en de gloeioven. Voor de opslag van diesel en gasolie
is PGS 30 van toepassing, voor zover die gaat over de bovengrondse opslag in enkelwandige tanks. 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)
Voor de opslag van o.a. oliën, spuitbussen, aceton, wasbenzine, verf (primer), de hulpstoffen ten behoeve
van NDO-onderzoek zoals fixeer, ontwikkelaar enz. en de chemicaliën voor het chemisch reinigen is de PGS
15 van toepassing. De richtlijn PGS 15 is van toepassing op kleinere opslagplaatsen, waar minder dan 10
ton opgeslagen kan worden. In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd
dat de opslag aan deze richtlijn moet voldoen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke
onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden met name gasflessen opgeslagen voor het lassen. Het gaat dan om cilinders/
flessen gevuld met de lasgassen argon, acetyleen, zuurstof, stikstof, kooldioxide en Weldap 20 (mengsel
van argon en kooldioxide) en propaan voor een brander waarmee materiaal wordt voon/enwarmd. De gassen
staan buiten opgesteld in een speciaal hien/oor ingerichte, overkapte opslagvoorziening die is gesitueerd
naast de romneyloods waarin de firma GMA-HKC BV is gevestigd voor het uitvoeren van NDO-onderzoek.
De opslag van gasflessen valt onder de PGS 15. In de vergunning zijn voorschriften conform de richtlijn PGS
15 opgenomen om deze opslag op een veilige manier te laten plaatsvinden.
In de PGS 15 worden ook afstanden van de opslagvoorziening tot.bouwwerken of brandbare objecten
gesteld. In de huidige situatie dient de afstand tussen de opslagvoorziening (WBDBO O minuten) en de
romneyloods (WBDBO O minuten) 5 meter te bedragen waarbij als uitgangspunt is genomen dat de
waterinhoud van de opgeslagen gasflessen minder dan 2500 liter is. Aangezien NEM Standard Fasel
Manufacturing thans niet aan deze genoemde afstand voldoet is in de voorschriften een termijn opgenomen
waarbinnen aan de in tabel 8 van de PGS 15 genoemde afstanden is voldaan.
De opslag van vloeibaar argon onder druk vindt plaats in een speciale tank (reservoir). In de vergunning
hebben wij hiervoor voorschriften gesteld die overeenkomen met het gestelde in 4.3.2.1 'Opslaan van
zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof in een bovengrondse stationaire opslagtank' van de
ministeriële regeling van het Activiteitenbesluit. In de ministeriële regeling worden interne afstanden
genoemd. De ministeriële regeling stelt dat een bovengrondse stationaire opslagtank met argon op ten
minste 3 meter van de erfscheiding moet worden geplaatst.
3.17
Energie
In de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, december 2005) waarin wordt verwezen 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).
NEM Standard Fasel Manufacturing behoort niet tot een categorie bedrijven waan/oor toetreding tot dit
convenant mogelijk is.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het
elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 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 355.000 kWh elektriciteit en 45.000 m^ gas per jaar verbruikt.
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Hoewel de grenzen van het energieverbruik zoals deze in de circulaire staan vermeld worden overschreden
hebben wij in de vergunning geen aandacht besteedt aan het mogelijk verminderen van het energieverbruik.
Volgens opgave van NEM Standard Fasel kan het elektriciteitverbruik in hoofdzaak als volgt worden
verdeeld: 40% lastrafo's en overige 400 Volt-machines, 10 % gloeioven, 15% voon/enwarmingsapparatuur
en onder poederiassen (OP-lassen), 15% metaalbewerkingmachines (frees-, boor- en koterbanken) en 20%
veriichting, kantoorapparatuur en klein gereedschap. Door NEM Standard Fasel zijn inmiddels al enkele
maatregelen getroffen zoals vervanging TL-veriichting in de productiehal. Aangezien het elektriciteitsverbruik
voor ca. 65% wordt bepaald door de laswerkzaamheden en de hieraan gerelateerde kwaliteitprocessen
(gloeien en voorverwarmen) en met inachtneming van de reeds uitgevoerde maatregelen vinden wij een
onderzoeksverplichting naar het verminderen van het elektriciteitverbruik nu niet zinvol.
Het aardgas wordt in zijn geheel gebruikt voor het verwarmen van de kantoren en overige gebouwen. Het
verbruik is hier niet dermate hoog dat naar onze mening hier een afeonderiijk onderzoek naar hoeft te
worden verricht. Daarbij is ook rekening gehouden met de ouderdom van de bestaande gebouwen zoals de
productiehal en dat deze gebouwen slecht of nauwelijks zijn geïsoleerd en het op voorhand niet
kosteneffectief zal zijn om hier bouwkundige aanpassingen door te voeren.
3.18
Grondstoffen-en waterverbruik
3.18.1 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 NEM Standard Fasel Manufacturing wordt ca. 100 m^ leidingwater gebruikt op
jaarbasis dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor sanitaire doeleinden en voor het bijvullen en verversen van
het perswater in de perswatertank. Voor het chemisch reinigen van werkstukken zal leidingwater worden
gebruikt voor het voorspoelen en voor het reinigen (mengsel van leidingwater met reinigingschemicaliën).
Echter dit is geen alledaagse activiteit waardoor het ook nauwelijks van invloed is op totale waterverbruik.
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.
3.18.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruikvan primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen.
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
NEM Standard Fasel Manufacturing.
3.19
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de 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 onderwerp verkeer en
vervoer hebben gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet nodig is om
voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
3.20
Installaties
3.20.1 Toestellen onderdruk
Installaties met gevaarlijke stoffen
Installaties die onder druk staan en die gevaariijke stoffen bevatten kunnen een risico vormen voor het
milieu. Om deze risico's beheersbaar te maken worden in het Besluit drukapparatuur eisen gesteld aan het
ontwerp, de vervaardiging en het in gebruik nemen van nieuwe apparatuur meteen maximaal toelaatbare
(over-)druk van meer dan 0,5 bar. In de vergunning mogen hier geen voorschriften voor worden gesteld.
3.20.2 Elektrische installaties
Algemeen
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010.
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Stookinstallatie(s)
Moor de aanwezige gasgestookte venwarmingsinstallaties zijn onderhouds- en keuringsvoorschriften
opgenomen conform het Activiteitenbesluit
3.21
Overige aspecten
3.21.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.22
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderiinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
3.23
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
"
Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze 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
Uitde overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden veriéend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde ovenwegingen besluiten wij aan NEM Standard
Fasel Manufacturing BV de gevraagde revisievergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de
daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag, inclusief de aanvulling, maakt deel uit van de vergunning, met uitzondering van de
bijlagen. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn
de voorschriften bepalend.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Overeenkomstig artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer ven/angt deze vergunning, met ingang van
het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verieende vergunning. De eerder
verieende vergunning vervalt pas op het moment dat deze vergunning zowel in werking is getreden als
onherroepelijk is geworden.
Ingevolge artikel 8.16 onder c van de Wet milieubeheer bepalen wij dat de voorschriften 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1
en 4.4.2 nadat de vergunning haar gelding heeft verioren van kracht blijven, tot het moment dat aan de
gestelde bepalingen is voldaan.
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5.4

Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
NEM Standard Fasel Manufacturing BV, t.a.v. de heer J.T.A. Koot, Haven Noordzijde 8, 9679 TC
Scheemda
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scheemda;
de commandant van de Regionale brandweer te Groningen;
het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's, t.a.v. mevrouw A. Geesken-Oosterveld,
Postbus 195, 9640 AD Veendam
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1.

ALGEIVIEEN

1.2
Gedragsvoorschriften
1.2.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.2
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan
het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht aanwezig zijn.

1.2.3
De inrichting mag, met uitzondering van het verrichten van NDO-onderzoek, uitsluitend in de dagperiode en
avondperiode (6.00 - 23.00 uur) in werking zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) en weekenden. Het
verrichten van NDO-onderzoek mag volcontinu (24 uur per dag, 7 dagen per week) plaatsvinden.
1.2.4
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.
1.2.5
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. gevaariijke
(afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.2.6
De vergunninghouder dient voor het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het bevoegd
gezag goedgekeurd plan te hebben, waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de
binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden venwijderd, aan wie ze
zullen worden afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden. Alle
afvalstoffen moeten voor het verstrijken van de vergunningstermijn uit de inrichting worden afgevoerd.
1.2.7
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 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
1.2.8
Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische
gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te
geven.
1.2.9
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.
1.3

Registratie en onderzoeken

1.3.1
In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud,
metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het
registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

pagina 25 van 38

De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,
registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventie-onderzoek, keuringen van brandblusmiddelen,
visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch
onderzoek, (periodieke) keuring van tanks, keuringen van stookinstallaties etc);
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
Afgiftebewijzen van (gevaariijke) afvalstoffen;
Het bedrijfsnoodplan;
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.
1.3.2
De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in
de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren
1.3.3
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.
1.4
Installaties
1.4.1
Gasgestookte venwarmings- of stookinstallaties en bijbehorende appendages moeten voldoen aan de NEN
1078 en/of de NEN 2078. Een gasgestookte venwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen
van meer dan 100 kW moet voor ingebruikneming en vervolgens ten minste éénmaal per vier jaar gekeurd
worden op goed en veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. De keuring moet mede
omvatten de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van de brandstof en de afvoer van
de verbrandingsgassen. Onderhoud moet jaariijks door een daartoe erkend bedrijf te worden verricht. Indien
uit een keuring blijkt dat de verwarmings- of stookinstallatie onderhoud nodig heeft, moet dat onderhoud
binnen twee weken na de keuring plaatsvinden.
1.4.2
De keuring als bedoeld in vorig voorschrift moet worden uitgevoerd door een persoon die beschikt over een
geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd
teneinde uitvoering te kunnen geven aan de 'beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en
inspecties aan stookinstallaties' van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties of
aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die beoordelingsrichtlijn.

2

AFVALSTOFFEN

2.1
Afvalpreventie
2.1.1
Vergunninghouder dient binnen 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een beperkt
onderzoek te hebben uitgevoerd. Dit beperkt onderzoek dient inzicht te geven in de volgende aspecten:
een beschrijving van het bedrijf met de activiteiten;
procesbeschrijvingen;
een inschatting van het preventiepotentieel;
een overzicht van mogelijke maatregelen.
2.1.2
Vergunninghouder dient binnen 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning de rapportage
behorende bij het in voorschrift 2.1.1 bedoelde beperkte onderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag
te overieggen. Het bevoegd gezag kan op basis van de rapportage nadere eisen stellen tot het verplicht
scheiden van de afvalstromen waan/an uit het onderzoek is gebleken dat scheiding redelijkerwijs veriangd
mag worden.
2.2
Afvalscheiding
2.2.1
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden
aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
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de verschillende categorieën gevaariijke afvalstoffen, onderiing en van andere afvalstoffen;
hout;
papier en karton;
metaal (spanen)/oud ijzer;
kabels;
overig bedrijfsafval.
2.2.2
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaariijke afvalstoffen, die vrijkomen bij
onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie,
dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de
betreffende afvalstoffen.
2.3
Opslag van afvalstoffen
2.3.1
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.
2.3.2
De verpakking van gevaariijk afval moet zodanig zijn dat:
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door gevaariijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die
gevaariijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
deze tegen normale behandeling bestand is;
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot
uiting komen.
2,3.3
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten
afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
2,3.4
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.

3

AFVALWATER

3,1
Lozing spoelwater
3,1.1
Het spoelwater (voor en naspoelen) afkomstig van het chemisch reinigingproces mag uitsluitend op het
gemeentelijk riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van het gemeentelijk riool of de daartoe behorende
apparatuur;
de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit het gemeentelijk riool.

3,1.2
Het te lozen spoelwater moet aan de volgende eisen voldoen:
de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414

(1988);

de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10,0 zijn in een
steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens
NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/01:2007.
Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, dient deze geaccrediteerd
te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen
analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.
3.1.3
De circulatievloeistof (leidingwater met reinigingschemicaliën) en ten minste het eerste spoelwater na het
chemisch reinigingsproces van het werkstuk moeten worden opgevangen en afgevoerd naar een erkend
venwerker en mogen niet worden geloosd op het gemeentelijk riool.
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4

BODEM

4.1
Doelvoorschriften
4.1.1
Het bodemrisico van de in de vergunningaanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten moeten,
m.u.v. de betonnen goot in de productieloods waarin verspanende machines staan opgesteld, door het
treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals
gedefinieerd in de NRB. De voornoemde betonnen goot in de productieloods moet ten minste voldoen aan
bodemrisicocategorie A* (aanvaardbaar bodemrisico).
4.2
Voorzieningen
4.2.1
Uiteriijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient ter plaatse van de opstelplaats van
de heftrucks bij de dieselolietank een vloeistofkerende voorziening te zijn gerealiseerd zoals bedoeld in
voorschrift 4.3.10 van de PGS 30 of dient hier een vloeistofdichte voorziening te zijn gerealiseerd.
4.2.2
Ontwerp en aanleg van een vloeistofdichte vloer/verharding dient plaats te vinden overeenkomstig
CUR/PBV-aanbeveling 65 (Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen).
4.2.3
Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding
dient overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument
(CUR/BPV-aanbeveling 44) te zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over
een erkenning op grond van dat besluit.
4.2.4
Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte
vloer of verharding en overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.
4.2.5
Degene die de inrichting drijft draagt zorgt voor een jaarlijkse controle van de bodembeschermende
voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44 (zie bijlage 3).
4.3
Onderzoeken
4.3.1
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. Terzake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3
maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worde gesteld door het bevoegd
gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond
van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek
dienen uiteriijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
4.3.2
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.
4.4
Herstelplicht (bodemsanering)
4.4.1
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het
bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het
bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, veriangen dat de eerder vastgestelde
nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
4.4.2
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.
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5

EXTERNE VEILIGHEID

5.1

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

5.1.1
In een opslagplaats voor gevaariijke stoffen in emballage mag per opslagplaats tot 10 ton verpakte
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
5.1.2
In een inpandige opslagplaats voor gevaariijke stoffen in emballage mag per opslagplaats maximaal 2,5 ton
verpakte stoffen aanwezig zijn.
5.1.3
Voorschrift 5.1.2 is niet van toepassing indien uitsluitend gevaariijke stoffen van klasse 8, verpakkingsgroep
II of III tot een maximum van 10 ton worden opgeslagen.
5.1.4
De opslag van verpakte gevaariijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen15 (PGS 15) 'Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid' opgesteld door het ministerie van VROM op 28 juni
2005, moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en dient, voorzover niet anders
geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan de hoofdstukken 3.1 (m.u.v. voorschrift 3.1.6),
3.2 (m.u.v. paragraaf 3.2.3), 3.3, 3.4, 3.7 t/m 3.9, 3.11 t/m 3.16, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.
5.1.5
Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 3.10 van de PGS 15 en te
worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage 4 van de PGS 15

5.1.6

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaariijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de
voorschriften voor volle verpakkingen van gevaariijke stoffen van deze vergunning.
5.2
Gasflessen
5.2.1
De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daan/oor bestemde ruimte plaats vinden en
dient, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan de paragrafen 3.1,
3.4, 3.7, 3.11, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21, 3.23 en de voorschriften 6.2.1 t/m 6.2.4 en 6.2.6 t/m 6.2.16 van de
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen15 (PGS 15) 'Opslag van verpakte gevaariijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid' opgesteld door het ministerie van VROM op 28 juni
2005.
5.2.2
Een inpandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt
overeenkomstig paragrafen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 6.2.17 van de PGS 15.
5.2.3
Een uitpandige opslagvoorziening voor gasflessen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt
overeenkomstig paragrafen 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 en 6.2.4 en 6.2.5 van de PGS 15.
5.2.4
De opslag van gasflessen, zoals bedoeld in de voorschriften 5.2.1 t/m 5.2.3, moet binnen 12 maanden na
het van kracht worden van deze vergunning voldoen aan het gestelde in voorschrift 6.2.5 van de PGS 15.
5.2.5
Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van
deze vergunning.
5.3
Vloeibare zuurstof (0,45-100 m^)
5.3.1
De opstelling van het reservoir buiten een gebouw dient te voldoen aan de voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.9 van
de Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 9 (PGS 9) 'Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45 -100 m^',
gepubliceerd door het ministerie van VROM juli 2005.
5.3.2
Uiteriijk 12 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moeten de minimumafstanden van het
zuurstofreservoir tot objecten voldoen aan het gestelde in voorschrift 4.3.4 van de richtlijn PGS 9.
In afwijking van het gestelde in voorschrift 4.3.4 van de PGS 9 moet de afstand van het reservoir tot aan de
romneyloods waarin NDO-onderzoek wordt uitgevoerd ten minste 3 meter bedragen.
5.3.3
De uitvoering van de installatie moet voldoen aan de voorschriften onder hoofdstuk 5 van de richtlijn PGS 9.
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5.4
Opslag argon in bovengrondse stationaire opslagtank (2 m )
5.4.1
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover
dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, wordt bij het opslaan van argon in een
bovengrondse stationaire opslagtank een buiten gebruik gestelde stationaire opslagtank druk- en gasvrij
gemaakt door een deskundig persoon. Een bewijs van een druk- en gasvrij gemaakte opslagtank moet aan
het bevoegd gezag kunnen worden overiegd.
5.4.2
Een opslagtank wordt ten hoogste voor 90% gevuld.
5.4.3
De opslagtank wordt op ten minste 3 meter van de erfscheiding geplaatst.
5.4.4
De opslagtank wordt geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. Op plaatsen waar
kans op verzakking bestaat, is een doelmatige fundering aangebracht. Een eventueel aangebrachte
fundering of draagconstructie is ven/aardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt.
5.4.5
De opslagtank, de leidingen en het vulpunt zijn doelmatig tegen aanrijding beschermd en zijn ontoegankelijk
opgesteld voor onbevoegden.
5.5
Opslag dieselolie in bovengrondse tanks onder atmosferische druk
5.5.1
De bestaande bovengrondse opslagtanks en toebehoren moeten voldoen aan de paragrafen 4.1 tot en met
4.5 van de Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 30 (PGS 30) 'vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in
kleine installaties', gepubliceerd door het ministerie van VROM op 10 juni 2005 met uitzondering van de
voorschriften 4.1.2, 4.3.1 en 4.3.7.
5.5.2
Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met oven/ulbeveiliging zijn
uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een
automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een
vastzetmechanisme.

6

GELUID

6.1
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
6.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAF.LT) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de grens van de geluidszone de 50 dBA) etmaalwaarde niet overschrijden.

6.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ii) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 6.1.3, op de onderstaande controlepunten de hierna genoemde
controlewaarden niet overschrijden:
Avond
Nacht
Dag
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
Omschrijving controlepunt
42
V-01-NEM : achterzijde (Zaagmolenlaan)
51
50
57
V-02-NEM : kade voor ingang NEM
56
48
6.1.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarden van voorschrift 6.1.2 worden afgeweken,
mits de vergunninghouder vooraf aan het bevoegd gezag aantoont dat de grenswaarde van voorschrift 6.1.1
niet worden overschreden. Dit dient te worden aangetoond door middel van een rapportage met de
resultaten van metingen en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde
punten.
6.2
Beoordelingshoogte en meet- en rekenmethode
6.2.1

pagina 30 van 38

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Hierbij geldt de situatie van de omgeving rond de
inrichting van het moment waarop deze vergunning in lijn met de aanvraag is veriéend en zoals deze situatie
in de akoestische modelvorming voor deze vergunning is gehanteerd. De hoogte van de controle- en
beoordelingspunten bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan aangegeven op de
geluidbijlage bij deze beschikking.
6.3
Maximale geluidsniveau
6.3.1
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door metaalbewerking op het buitenterrein bij NEM Standard
Fasel Manufacturing BV mag op de onderstaande controlepunten de hierna genoemde controlewaarden niet
overschrijden:
Avond
Dag
Nacht
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
Omschrijving controlepunt
57
V-01-NEM : achterzijde (Zaagmolenlaan)
57
57
V-02-NEM : kade voor ingang NEM
61
61
61
6.4
Incidentele bedrijfssituatie
6.4.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ir) in dB(A), veroorzaakt door de activiteiten op
het oostelijk buitenterrein van de inrichting, mag in de incidentele bedrijfssituatie, maximaal 12 keer per jaar,
op de onderstaande controlepunten de hierna genoemde controlewaarden niet overschrijden:
Dag
Avond
Nacht
Omschrijving controlepunt
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
V-01-NEM : achterzijde (Zaagmolenlaan)
52
51
43
V-02-NEM : kade voor ingang NEM
62
61
53

7

LUCHT

7.1
Emissie-eisen/nageschakelde reinigingstechniek
7.1.1
Lasdampen en de emissies van stof die vrijkomen bij het uitvoeren van fijn verspanende bewerkingen en die
aan de bron worden afgezogen mogen na reiniging maximaal 5 mg/m^ stof bevatten.
7.1.2
Nageschakelde reinigingstechnieken (filtrerende afscheider of elektrostatisch filter) ten behoeve van
lasdampen en het stof dat vrijkomt bij fijn verspanende bewerkingen moeten doelmatig in werking zijn en zo
vaak als voor een goede werking daan/an nodig is, maar in ieder eenmaal per jaar op zijn goede werking
worden gecontroleerd.
7.1.3
Het afgescheiden stof moet zodanig worden verzameld, dat de goede werking van een
afscheidingsinstallatie niet wordt verstoord.
7.1.4
Het afgescheiden stof moet worden beschouwd als gevaariijk afval en als zodanig worden behandeld,
opgeslagen en afgevoerd.

8

ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT METAAL

Algemeen
8.1
8.1.1
In de buitenlucht mogen alleen verspanende- en laswerkzaamheden plaatsvinden indien het niet mogelijk is
om in het inpandig deel van de inrichting verspanende of laswerkzaamheden uit te voeren vanwege de
omvang van het te bewerken object.
8.2
Lassen van metalen
8.2.1
De bronafzuiging van laspunten mag alleen in werking zijn als er gelast wordt. Om er voor te zorgen dat de
afzuiging stopt op het moment dat met lassen wordt gestopt moet een automatische regelaar aanwezig zijn.
8.2.2
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Op verzoek van het bevoegd gezag moet kunnen worden aangetoond wat het jaan/erbruik is aan
lastoevoegmateriaal en elektroden.
8.2.3
Binnen een straal van 5 m van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloei)stoffen
of brandgevaariijke stoffen bevinden.
8.2.4
Het koelen van lasapparatuur moet gebeuren met een gesloten koelwatersysteem.
8.2.5
Het gebruikte koelwater moet binnen het bedrijf worden hergebruikt. Lasapparatuur mag niet sterker worden
gekoeld dan noodzakelijk is.
8.3
Verspanende en thermische bewerking en mechanische eindafwerking van metalen.
8.3.1
Bij het uitvoeren van fijn verspanende bewerkingen aan metalen in de buitenlucht moeten de emissies die
hierbij in de buitenlucht vrijkomen worden voorkomen, dan wel worden beperkt door het toepassen van
doelmatige stofarme technieken, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
8.3.2
Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies, moeten stof en
rook die vrijkomen bij droog verspanende bewerkingen, thermische bewerkingen en mechanische
eindafwerking van metalen, voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron worden
afgezogen.
8.3.3
Ten behoeve van het realiseren van een venwaarioosbaar bodemrisico moeten verspanende, thermische
bewerkingen en mechanische eindafwerkingen van metalen, waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen
worden gebruikt, plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening.
Bij verspanende tjewerkingen waar metaalbewerkingvloeistoffen worden verneveld of verdampt worden
maatregelen getroffen om zichtbare verspreiding van druppels en nevels in de buitenlucht voorkomen.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift venwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is veriéend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalvenwijdering.
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalvenwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU 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.publicatiereeksgevaariijkestoffen.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
BEDRIJFSENERGIEPLAN:
Een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetailleerde en vertrouwelijke energiebesparingsplan en
geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het energiegebruik zodanig
terug te dringen dat wordt voldaan aan gestelde doelstellingen.
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.
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BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarioosbaar bodemrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodemrisicochecklist
uit de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-/\ANBEVEL1NG 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (lEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de lECpublicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaariijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaariijke stoffen.
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.
ONO- installatie:
Geconcentreerde afvalwaterstromen kunnen giftige stoffen bevatten en deze kunnen worden behandeld in
een ONO installatie. ONO staat voor Ontgiften, Neutraliseren Ontwateren en in deze installatie worden
anorganische stoffen ontgift (het uitde oplossing halen van zware metalen) d.m.v. oxidatie, absorbtie of
reductie en ven/olgens geneutraliseerd. De vaste stoffen worden eruit gefiltreerd en de filterkoek wordt dan
opgeslagen. Het water dat tijdens de ontwatering vrijkomt kan, na controle, worden geloosd.
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.
NVN 5725:
Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,oriënterend en nader onderzoek
PGS:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaariijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaariijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
PGS 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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PGS 9:
Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen 9, 'Vloeibare zuurstof, Opslag van 0,45-100 m^. Downloaden via
www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
SCIOS:
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Meer informatie over SCIOS en de
gecertificeerde bedrijven is te verkrijgen via internet: (http//www.scios.nl).
TERUGVERDIENTIJD:
De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de
jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende
energiebesparing en andere besparingen.
In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderiijke energiebesparende componenten
moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van
een installatie zonder de energiebesparende componenten.
Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende
energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende
kosten (tarieven) voorde betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten
van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.
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.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd
voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WBDBO:
Weerstand tegen BrandDoorslag en Brandoverslag.
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BIJLAGE 2 : Ligging controlepunten
.Ju
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^ \ \-

Omschrijving controlepunt

coördinaten (x; y)

V-01-NEM : achterzijde (Zaagmolenlaan)
V-02-NEI\/l: kade voor ingang NEM

262216:576795
262167:576529
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BIJLAGE 3 :

CONTROLELIJST BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

Datum

Controle uitgevoerd door:

Nr

Controlepunt

(naam)
(paraaf)
Deze inspectie

Vorige inspectie

Ja

Ja

VLOER / VERHARDING
1. OPPERVLAK
1.1
Is in het oppervlak ingedrongen
vloeistof zichtbaar (vlekvorming?)
1.2
Zijn in het oppervlak vervormingen
t.o.v. oorspronkelijke vorm aanwezig?
1.3
Is het oppen/lak gescheurd?
1.4

Zijn in het oppervlak mechanische
beschadigingen aanwezig?

1.5

Is het oppervlak aangetast door
chemische invloeden?

1.6

Bevinden zich losse delen in het
oppervlak?
2. AFDICHT'INGEN
2.1
Ontbreken afdichtingen in de
vloer/verharding/wand?
2.2
Ontbreken afdichtingen bij aansluiting
op vedicale bouwdelen?
2.3

Zijn de afdichtingen aangetast door
chemische invloeden?

2.4
2.5

Zijn de afdichtingen losgelaten?
Zijn de afdichtingen mechanisch
beschadigd?
Is ter plaatse van afdichtingen
craquelé of scheun/orming aanwezig?

2.6

3. AFWATERING
3.1

Vedonen de afwatenngspunten
gebreken?
Kunnen vloeistoffen van de
3.2
voorziening aflopen (uitgezonderd
aflopen naar de bedrijfsriolenng)?
4. ALGEMENE INDRUK
4.1

Geeft het totaalbeeld aanleiding tot
nader onderzoek?

4.2

Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar
aanwezig?

5. BIJZONDERHEDEN
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Nee

Nee

