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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
ONTWERP

Groningen, september 2010
Nr. 2010-51.654, MV
Verzonden:
Beschikken hierbij op de aanvraag van Kremer Zand B.V. om een revisievergunning op grond van de Wet
milieubeheer (Wm) voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor het winnen van zand en
grind en het daaraan verbonden gebruik van een zandzuiger, een classificeerinstallatie, een zanddroger,
opslag van zand in zanddepots en afvoer van zand met vrachtwagens.

1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 8 april 2009 hebben wij een aanvraag ontvangen van Kremer Zand B.V. (verder te noemen Kremer) voor
een revisievergunning ingevolge artikel 8.4. lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) in verband met het
veranderen van een bestaande inrichting (zandwinning "De Beetse"), bedoeld voor de winning van zand en
grind met bijbehorende activiteiten.
De aanvraag is op 20 april 2009 aangevuld met een akoestisch onderzoek.
De aanvraag is op 12 augustus 2009 en 16 juli 2010, conform ons verzoek van 12 juni 2009, aangevuld met:
een inzichtelijke topografische kaart van de inrichting en haar omgeving;
een overzicht van kadastrale nummers van de tot de inrichting behorende percelen;
een aanvulling op het akoestisch onderzoek, betrekking hebbende op aanvullende geluidreducerende
maatregelen;
gewijzigde brongegevens ten behoeve van de immissietoets voor de luchtkwaliteit.
De inrichting is gelegen aan de Beetserwijk 10 te Sellingen, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie
S, nummers 72, 103, 104, 105, 205, 579, 580, 691, 729, 777, 779, 785, 929, 932, 942 en 945.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer (Ivb):
11.3.i: inrichtingen voor het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100
3
x 10 kg per uur of meer;
11.3.j: inrichtingen voor het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, met
6
uitzondering van mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100 x 10 kg per jaar of meer,
indien zodanige inrichting een inrichting is voor zand- of grindwinning waarvoor op grond van artikel 3
van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist.
Op grond van de categorieën 11.3.i en 11.3.j van het Ivb zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting hebben wij bij besluit van 24 juni 1997 een revisievergunning (kenmerk: 97/6630/26,
RMM) ingevolge de Wm verleend.
Bij besluit van 10 juni 2003 (kenmerk: 2003-10.423/24, MV) is deze vergunning conform artikel 8.23 van de
Wm ambtshalve gewijzigd.
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De locatie van de inrichting is ongewijzigd, het adres is echter gewijzigd. Het adres van de inrichting ten tijde
van bovengenoemde revisievergunning en ambtshalve wijziging was Beetserweg 68a te Sellingerbeetse.
Het huidige adres is Beetserwijk 10 te Sellingen.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Aanleiding voor het indienen van een nieuwe vergunningaanvraag is de vervanging van een zandzuiger,
uitbreiding van de inrichting met een zanddrooginstallatie en de in gebruik name van een warmte kracht
koppeling (WKK) installatie.
Kremer vraagt om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van
een zandwinlocatie met de volgende hoofd en nevenactiviteiten:
"natte" winning van zand met een elektrische zandzuiger (capaciteit 1.600 m³ zand/water-mengsel per
uur), al dat niet gecombineerd met "droge" winning van zand met graafmachines;
afscheiding van grind uit het gewonnen zand en bewerking (wassen/zeven) van grind;
scheiding van het gewonnen zand in 4 fracties met behulp van een classificeerinstallatie (capaciteit
300 ton zand per uur);
droging van zand met een indirect gestookte zanddrooginstallatie;
menging van zand tot een eindproduct;
opslag van industriezand (maximaal 40.000 ton) en ophoogzand (maximaal 160.000 ton) en grind;
inzet van een dieselgestookte WKK-installatie ten behoeve van elektriciteitvoorziening en de
warmtevoorziening van de zanddrooginstallatie;
gebruik van onderhoudsloods met kleinschalige opslag van hulpstoffen;
opslag van diesel ten behoeve van de WKK (30.000 liter) en interne transportmiddelen (6.000 liter),
olie (1.500 liter) en afgewerkte olie (1.500 liter) in bovengrondse tanks;
aflevering van diesel ten behoeve van eigen materieel;
gebruik van een kantoor en kantine.
Voor intern transport van zand wordt gebruikt gemaakt van 2 shovels, 1 kraan en 1 heftruck en
transportbanden. Transport van zand vanaf de locatie vindt plaats door middel van vrachtwagens.

2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm.
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag en het aanvullende akoestisch onderzoek op 24
april 2009 schriftelijk bevestigd.
De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling
van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Met inachtneming van artikel 4.5 van de Awb hebben wij de aanvrager bij brief van 12 juni 2009 (kenmerk
2009-36112/a, MV) in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de
behandeling van de aanvraag is opgeschort.
Na ontvangst van de ontbrekende gegevens, gedeeltelijk ontvangen op 12 augustus 2009 en gedeeltelijk op
16 juli 2010, is op 16 juli 2010 de voorbereidingsperiode weer gestart.
Een exemplaar van de ontwerp-beschikking is, tesamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde
stukken, waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Vlagtwedde en op het provinciehuis te Groningen. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een advertentie in het Dagblad van het
Noorden, van 25 september 2010, alsmede op de website van de provincie Groningen.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van
het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen. Hierbij wordt
tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtewisseling met de aanvrager en het
bevoegd gezag.
Een kennisgeving is verzonden aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van
de inrichting. Wij hebben hierbij gekozen voor de dichtstbij gelegen woningen rond de inrichting.
2.2
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een vergunning ingevolge de Waterwet
ingediend. De lozingen die voorkomen binnen de inrichting zijn namelijk niet Waterwet-vergunningplichtig.
2.3
M.e.r.-beoordelingsplicht
De voorgenomen gewijzigde activiteiten waar de aanvraag betrekking op heeft, komen niet voor in bijlage C
of in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. Er is derhalve geen sprake van een m.e.r.-plicht
of m.e.r.-beoordelingsplicht.
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2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
de gemeente Vlagtwedde;
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 waarvan de
grens is gelegen op meer dan 200 meter en minder dan 10 kilometer van de plaats waar de inrichting zal zijn
of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van de vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel
zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door
de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen. Wij zijn van mening
dat dit laatste het geval is.
Op 24 april 2009 hebben wij een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies verzonden aan de bij deze
procedure betrokken adviseurs.
Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht door het College van Burgemeester en
wethouders van de gemeente Vlagtwedde. Het advies kan als volgt worden samengevat:
a
Duidelijkheid te scheppen omtrent de begrenzing van de inrichting;
b
Niet de verruiming van de werktijden te vergunnen dan wel zodanige voorzieningen te verlangen dat
aan het referentieniveau kan worden voldaan.
Dit gelet op de forse overschrijding van het referentieniveau (de gemeente hanteert een
referentieniveau van 40 dB(A) als etmaalwaarde in het buitengebied).
Hierover merken wij het volgende op:
Ad. a
Wij zijn het niet eens met het gestelde in het advies dat enkel het terrein ten noorden van de Beetserwijk is
vermeld op de genoemde tekeningen. Op verschillende tekeningen, opgenomen in bijlage 1 van de
aanvraag en in het akoestisch rapport, zijn de relevante onderdelen van de inrichting aangegeven, zowel ten
noorden als ten zuiden van de Beetserwijk. Dit blijkt ook uit kadastrale nummers, zoals genoemd op
bladzijde 10 van de aanvraag. Wij zijn echter wel van mening dat de tekeningen onvoldoende duidelijkheid
scheppen over de exacte grenzen van de inrichting.
Wij hebben de aanvrager verzocht om de precieze grenzen van de inrichting aan te geven op één
overzichtelijke topografische tekening en deze als aanvulling op de aanvraag (zie paragraaf 2.1) aan ons te
te doen toekomen.
Ad. b
In het advies wordt gerefereerd aan de vergunning van 13 juli 1999. Dit is echter een revisievergunning,
verleend voor een inrichting op het adres Beetserweg 56 te Sellingen. Uit de tekst van deze
revisievergunning van 1999 blijkt dat deze de vergunning van 26 november 1996, welke voor dezelfde
locatie (en adres) is verleend, vervangt.
Hoewel de benamingen van de verschillende vergunningen en de verschillende adressen tot verwarring
kunnen leiden, blijkt uit de teksten van de vergunningen, en de bijbehorende aanvragen, van 26 november
1996 en 13 juli 1999 en de ambtshalve wijziging van 8 februari 2000 dat deze gelden voor de inrichting op
de locatie Beetserweg 56 te Sellingen. Uit de teksten van de vergunning van 24 juni 1997, en de
bijbehorende aanvraag, en de ambtshalve wijziging van 10 juni 2003 blijkt dat deze gelden voor de inrichting
op de locatie Beetserweg 68a te Sellingerbeetse (thans Beetserwijk 10 te Sellingen).
Uit de onderhavige aanvraag blijkt dat deze, qua inrichtinggrenzen, beide inrichtingen behelst. Dit houdt in
dat, zodra deze vergunning in werking is getreden, de vergunningen van zowel de inrichting aan de
Beetserweg 56 te Sellingen als aan de Beetserwijk 10 te Sellingen komen te vervallen.
Voor de aangevraagde locatie aan de Beetserwijk 10 te Sellingen (voorheen Beetserweg 68a te
Sellingerbeetse) is op 24 juni 1997 een revisievergunning verleend waarin voor de dag- en nachtperiode
hogere geluidsniveaus zijn vergund dan de richtwaarden, geldend voor het buitengebied (zie tevens het
gestelde in paragraaf 3.12.2 van deze vergunning).
Omdat overschrijding van de vergunde geluidsniveaus plaatsvindt (avond en nacht) hebben wij naar
aanleiding van het advies de aanvrager verzocht om nader te zoeken naar mogelijke maatregelen om de
aangevraagde geluidsniveaus omlaag te brengen tot de geluidsniveaus, zoals deze zijn vergund in de
vergunning van 24 juni 1997 en deze als aanvulling op de aanvraag aan ons te doen toekomen.
De aanvulling op de aanvraag is op 26 augustus 2010 voor advies verzonden aan de bij deze procedure
betrokken adviseurs.
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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 tot en met 8.10 van de Wm. In
artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht
worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de
vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden de
weigeringgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende
hoofdstukken aan de orde.
3.2
Ruimtelijke ordening
Het perceel waar de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden heeft op grond van het bestemmingsplan
"Buitengebied" de bestemming: "zandwinning".
Het bestemmingsplan "Buitengebied" is op 22 september 2009 vastgesteld door het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde. Het college van gedeputeerde staten van
Groningen heeft bij besluit van 27 oktober 2009 een aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 3.8, lid 6 van
de Wet ruimtelijke ordening op grond waarvan een aantal artikelen geen deel blijven uitmaken van het
vastgestelde plan.
Deze aanwijzing en de betreffende artikelen hebben geen betrekking op de inrichting van Kremer.
De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.
3.3
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de "Regeling"). Dit Activiteitenbesluit en bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Het Activiteitenbesluit is op
zowel de Wm als de 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. In geval van Kremer is geen sprake van gpbv-installatie (zie paragraaf 3.4).
In bijlage 1 van het Activiteitenbesluit worden de inrichtingen genoemd die vergunningplichtig zijn. Volgens
de systematiek van het Activiteitenbesluit wordt de inrichting van Kremer aangemerkt als een type Cinrichting, waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit het
Activiteitenbesluit op activiteiten in 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 (deel-)activiteit die onder het Activiteitenbesluit valt. Het
betreft de lozing van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf
1.3.1 van het Activiteitenbesluit).
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-gevaarlijke materialen) gereguleerd via het op 1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit.
Wij vinden het niet nodig om aanvullende voorschriften aan deze vergunning te verbinden.
3.5
IPPC richtlijn/Best 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 Nederlandse
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, voor zover 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.
Kremer 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:
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BREF Op- en overslag bulkgoederen;
Circulaire energie in de milieuvergunning;
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
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 natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghoudster niet in strijd is met de NMP's.
3.7
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het
Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op 17 juni
2009 hebben vastgesteld. Het is strategisch van aard en gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer
van de leefomgeving.
De hoofddoelstelling van het omgevingsbeleid is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur
leefbaar Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij
toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte;
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau de
daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s en de manier waarop we omgaan met gevaarlijke
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.
3.8
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
Kremer beschikt niet over een milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee
rekening gehouden.
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 natuurmonument en/of een Natura
2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
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 beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Op basis van indicatief onderzoek kan worden aangenomen dat zich op of in de nabijheid van het terrein
waar de onderhavige inrichting is gevestigd, geen ontheffingsplichtige plant- en diersoorten en/of
voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of ontheffingsplichtige diersoorten bevinden.
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3.9.3 Aanvullende voorschriften
De Wm (artikel 1.1. lid 2 sub a) geef onder meer aan dat onder gevolgen voor het milieu in ieder geval
verstaan wordt de gevolgen voor het milieu gezien vanuit het belang van de bescherming van dieren en
planten.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij van oordeel dat met
betrekking tot de aangevraagde activiteiten geen redenen aanwezig zijn om aan de aangevraagde
vergunning ingevolge de Wm aanvullende voorschriften te verbinden.
3.10
Afvalstoffen
3.10.1 Preventie
In hoofdstuk 13 van het Landelijk afvalbeheer plan 2009-2020 (LAP2) 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.
Voornoemde handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt
gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of
meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij
hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.
3.10.2 Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 3 van deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen en de inspanningen die het bedrijf al levert op het gebied van afvalscheiding, niet nodig.
3.11
Afvalwater
Vanuit de inrichting vinden de volgende lozingen van afvalwater op oppervlaktewater plaats:
directe lozing van hemel- en schoon terreinwater;
indirecte lozing via een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) van huishoudelijk afvalwater;
indirecte lozing van spoelwater.
Er vindt geen lozing van afvalwater op een openbaar riool plaats.
Aan deze vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het (door middel van "good
housekeeping" maatregelen) voorkomen danwel beperken van verontreiniging van het op het terrein
vrijkomende hemelwater.
3.12
Lucht
3.12.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(fijn) stof;
emissies van stookinstallaties.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is Nederlandse 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 uiterlijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende
veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van
vergunningverlening.
Om te beoordelen of wordt voldaan aan de BBT, wordt een aantal van de aangevraagde emissies in de
navolgende paragrafen tevens beoordeeld ten opzichte van hetgeen is gesteld in de Nederlandse
emissierichtlijn (NeR) alsook het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS).
3.12.2 Emissie van stof
De emissievracht (fijn) stof van de zanddroger bedraagt 0,25 kg/uur (>0,2 kg/uur). Na de filtrerende
3
afscheider zal worden voldaan aan de emissie-eis van 5 mg/m 0 van de NeR. Er is een voorschrift
3
toegevoegd waarin de emissie-eis van 5 mg/m 0 is vastgelegd.
De belangrijkste (diffuse) emissies van stof hebben betrekking op de opslag en verlading en het mengen van
stuifgevoelige materialen zoals zand en grind.

pagina 10 van 33

In de NeR is een klassenindeling opgenomen voor stuifgevoelige stoffen, variërend van sterk stuifgevoelig
(klasse S1) tot licht (klasse S4) of nauwelijks of niet stuifgevoelig (klasse S5). In voornoemde bijzondere
regeling van de NeR is beschreven welke maatregelen, afhankelijk van de klassenindeling, kunnen worden
getroffen om verstuiving zoveel mogelijk tegen te gaan.
Binnen de inrichting worden zand (stuifklasse S4, licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en grind (S5, niet of
nauwelijks stuifgevoelig) opgeslagen.
In de aanvraag is verder aangegeven dat stofhinder van op- en overslag van, en be- en
verwerkingactiviteiten met, stuifgevoelige materialen zo veel mogelijk wordt voorkomen door:
beperking van de rijsnelheid op het terrein;
rijdend materieel wordt periodiek gereinigd;
bij droog weer wordt opgeslagen stuifgevoelig materiaal gemengd met nat product;
zanddrooginstallatie voorzien van filterdoek.
Daarmee wordt door Kremer onzes inziens voldaan aan BBT.
Rekening houdend met deze klassenindeling, en de aangegeven maatregelen in de aanvraag, zijn met
inachtneming van bovengenoemde bijzondere regeling van de NeR, voorschriften aan de vergunning
verbonden (hoofdstuk 5, "Lucht") om stofhinder als gevolg van transport, opslag en be- en verwerking van
stuifgevoelige goederen te voorkomen.
3.12.3 Emissies stookinstallaties
BEMS
Op 1 april 2010 is het BEES B ingetrokken en vervangen door het Besluit Emissie-eisen Middelgrote
Stookinstallaties (BEMS).
In het BEMS zijn eisen opgenomen voor de NOx-, SO2- en stofemissies van middelgrote stookinstallaties.
Voor de zuigermotor van Kremer geldt dat deze op 1 april 2010 al in werking was, echter niet gekoppeld in
een WKK, en dat op deze datum geen emissie-eisen vanuit het BEES B of een vergunning golden.
Vanaf 1 januari 2017 dient de zuigermotor, wel of niet onderdeel van een WKK, aan de volgende emissieeisen te voldoen:
NOx: 130 g/GJ, teruggerekend naar ISO-luchtcondities en betrokken op de warmte-inhoud van de
toegevoegde brandstof;
SO2: 200 mg/Nm³;
Totaal stof: 50 mg/Nm³.
Het regime voor keuring en onderhoud treedt direct op 1 april 2010 voor alle stookinstallaties in werking.
Voor wat betreft keuring en onderhoud van de zuigermotor binnen de onderhavige inrichting zijn derhalve
geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.
Overig
In de WKK-installatie wordt alleen laagzwavelige diesel verbrand. Op basis van het gebruik van
laagzwavelige diesel wordt voldaan aan BBT.
De BBT voor koolmonoxide (CO) is dat er regelmatig onderhoud gepleegd dient te worden aan de WKKinstallatie. Door middel van de voorschriften 8.4.1. en 8.4.2. is dit in deze vergunning geborgd.
3.12.4 Luchtkwaliteit (Immissiegrenswaarden)
Wettelijke bepalingen wet luchtkwaliteit.
Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in hoofdstuk
5 van de Wm. Artikel 5.16, eerste lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen
bepaalde bevoegdheden, opgesomd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen.
Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering
voor de uitoefening van de bevoegdheid. Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze wet,
kunnen wij tot vergunningverlening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
1a:
Men voldoet aan de grenswaarden
1b1:
De luchtkwaliteit niet veranderd
1b2:
De luchtkwaliteit per saldo niet verslechterd (salderingsproject)
1c:
Het initiatief "Niet in betekenende mate bijdraagt" (3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10)
1d:
Het project is opgenomen in het Nationaal Saneringsprogramma Luchtkwaliteit.
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Toelichting op toepasbaarheidsbeginsel
In de Rbl 2007 (wijziging december 2008, SC 245, 2008) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het
voldoen aan de eisen van de EU Richtlijn 2008/50/EG, specifiek bijlage III van de Richtlijn met betrekking tot
de beoordelingssystematiek. Dit wordt aangehaald als toepasbaarheidsbeginsel. De EU richtlijn geeft aan
dat de werkingssfeer van de richtlijn betrekking heeft op luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht en
niet van toepassing is op:
werkplekken in gebouwen en/of inrichting van ondernemingen;
locaties waar wetgeving voor arbeidsomstandigheden geldt;
locaties (in de buitenlucht) die voor publiek gewoonlijk niet toegankelijk zijn.
In de Rbl 2007 zijn conform de EU richtlijnen bepalingen opgenomen ten aanzien van locaties waar de
luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden. Dit zijn de volgende locaties:
locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en
waar geen vaste bewoning is;
op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop alle relevante bepalingen met
betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk gelden;
op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang
tot de middenberm hebben.
Daarnaast bevat de Rbl 2007 bepalingen ten aanzien van de situering van rekenpunten voor het bepalen
van de luchtkwaliteit. Hierbij is ook het blootstellingcriterium een bepalende factor. Het is verplicht de
luchtkwaliteit te beoordelen voor een punt waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking
rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de
middelingtijd van de betreffende grenswaarde significant is.
Beoordeling
Door Kremer is in de aanvraag aangegeven welke stoffen worden geëmitteerd. Aan de hand van deze
emissie gegevens en het Nieuw Nationaal model hebben wij een verspreidingsberekening gemaakt. Deze
berekeningen hebben wij gerapporteerd in de memo van 25 augustus 2010 die bij deze vergunning ter
inzage is gelegd. Op basis van dit onderzoek is het volgende geconcludeerd.
Fijn stof (PM10)
Kremer emitteert PM10 als verbrandingsemissie en emissie als gevolg van zandwinning (opslag, overslag,
classificeren). De jaargemiddelde achtergrond concentratie PM10 varieert en is ongeveer 17 Pg/m3. Uit de
berekening blijkt een bronbijdrage van ten hoogste 14,5 Pg/m3. Aan jaargemiddelde grenswaarde van 40
Pg/m3 wordt ruimschoots voldaan. Uit de berekeningen is eveneens gebleken dat de daggemiddelde
grenswaarde van 50 Pg/m3 buiten de inrichting circa 50 keer per jaar wordt overschreden. De inrichting
voldoet daarmee niet aan de luchtkwaliteitseis.
De overschrijding vindt plaats op een afstand van ca 270 meter openbare weg en een stukje bosgebied waar
zich ook een wandelpad bevindt. Het fietspad maakt onderdeel uit van openbaar toegankelijke gebieden die
door de bospercelen lopen in de omgeving van de inrichting.
Dit stukje weg is tamelijk kort. Een fietser met een snelheid van 15 km/uur kan dit wegstuk in 1 minuut
afleggen. Een wandelaar met een snelheid van 4 à 5 km/uur zal dit stuk in ca 4 minuten afleggen.
De blootstellingduur bedraagt derhalve slechts een fractie van de kortste beoordelingsnorm voor fijn stof (24
uursgemiddelde). Deze blootstelling zal voor een individu geen belasting van betekenis zijn. Daarom kan in
voorliggende situatie kan gebruik gemaakt worden van het toepasbaarheidsbeginsel en het
overschrijdingsgebied uit te sluiten van beoordeling.
Conclusie (PM10)
3
Aan de jaargemiddelde grenswaarde van 40 Pg/m wordt voldaan. Uit de berekeningen is gebleken dat de
3
uurgemiddelde grenswaarde van 50 Pg/m buiten de inrichting met meer dan 35 dagen wordt overschreden.
1
Onder toepassing van het toepasbaarheidbeginsel vormen de normen van de wet luchtkwaliteit geen
beletsel voor de besluitvorming.
Stikstofdioxide (NO2)
Kremer emitteert NOx (mengsel van NO en NO2) als verbrandingsemissie. Voor de toetsing aan de
luchtkwaliteit worden de NO2 componenten getoetst. Hierbij wordt in de berekening van de NO2 concentratie
rekening gehouden met de omvorming van NO naar NO2 onder invloed van Ozon De achtergrond
3
concentratie stikstof dioxide bedraagt ongeveer 10,5 Pg/m . (referentiejaar 2010). Uit de berekening van de
3
bronbijdragen blijkt een bijdrage van 1 tot 3 Pg/m . Er zijn buiten de inrichting geen overschrijdingen van de
3
uurgemiddelde grenswaarde van 200 Pg/m berekend.

1

= Titel 5.2 van de wet milieubeheer.
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Conclusie (NO2)
3
Zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 Pg/m ) als de grenswaarde voor het aantal
overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie (18 keer /jaar) worden niet overschreden.
Koolmonoxide (CO)
Kremer emitteert CO als verbrandingsemissie.
3
De jaargemiddelde achtergrond concentratie CO varieert en is ongeveer 275 Pg/m .
3
Uit de berekening blijkt een bronbijdrage van ten hoogste 0,28 Pg/m .
Conclusie (CO)
Uit de berekeningen is eveneens gebleken dat de hoogste 98-percentiel van de 8 uurgemiddelden lager is
3
dan 3600Pg/m . De inrichting voldoet daarmee aan de luchtkwaliteitseis
Zwaveldioxide (SO2)
Kremer emitteert SO2 als verbrandingsemissie.
3
De jaargemiddelde achtergrond concentratie SO2 varieert en is ongeveer 3 Pg/m .
3
Uit de berekening blijkt een bronbijdrage van ten hoogste 0,2 Pg/m .
Conclusie (SO2)
Uit de berekeningen is eveneens gebleken dat de uurgemiddelde concentratie en de 24 uurgemiddelde
3
concentratie nimmer hoger zijn dan de norm van respectievelijk 350 en 125 Pg/m .
De inrichting voldoet daarmee aan de luchtkwaliteitseis.
3.12.5 Conclusie
Wij hebben geconcludeerd dat aan de luchtkwaliteitseisen van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer
wordt voldaan en dit geen belemmering vormt om de gevraagde vergunning te verlenen.
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 desbetreffende 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 zijn twee akoestische rapporten gevoegd ('Beoordeling geluidssituatie Kremer Zand B.V. te
Sellingen", rapport 3740/NAA/hw/fw/2, NAA, d.d. 6 april 2009 en "Notitie Aanvullend onderzoek Kremer Zand
te Sellingen", rapport 3740/NAA/hw/fw/3, NAA, d.d. 6 juli 2009). In tabel 2 van het eerstgenoemde rapport
zijn de (geluidrelevante) bronnen van de bestaande bedrijfssituatie aangegeven.
Wij merken op dat het punt 5 (bestaande vergunning punt 16), Zevenmeersveenweg 27 genoemd in het
eerstgenoemde rapport de woning met adres Zevenmeersveenweg 25/25A betreft. In de "Notitie Aanvullend
onderzoek" en in deze vergunning is de benaming voor dit punt Zevenmeersveenweg 25.
Door de gemeente Vlagtwedde is naar aanleiding van de aanvraag advies uitgebracht. Dit advies had
betrekking op de toenamen van de geluidsbelasting in de nachtperiode. De gemeente merkt in haar advies
op dat bij de verruiming van de werktijden (aanvang werkzaamheden om 05.00 uur) geen sprake is van
bestaande rechten, en dat hierbij niet wordt voldaan aan het referentieniveau van 40 dB(A) als
etmaalwaarde in het buitengebied.
Wij merken op dat de toenamen met name ook te maken hebben met een verplaatsing van de
werkzaamheden, installaties en rijroutes.
Daarnaast merken wij op dat, zoals ook is aangegeven in paragraaf 2.3, dat op 24 juni 1997 een
revisievergunning is verleend waarin voor de dag- en nachtperiode hogere geluidsniveaus zijn vergund dan
de richtwaarden, geldend voor het buitengebied. Wel vindt ten opzichte van deze vergunde situatie, een
overschrijding plaats van deze vergunde geluidsniveaus (in de avond- en nachtperiode).
Naar aanleiding van dit advies is de aanvrager verzocht nadere maatregelen te onderzoeken om het geluid
verder te reduceren en deze bij de aanvraag te betrekken. Dit onderzoek is opgenomen in de "Notitie
aanvullend onderzoek Kremer Zand te Sellingen".
Naar aanleiding van ons verzoek zijn de werktijden op maandag t/m vrijdag verkort van 05.00 tot 21.00 uur
naar 05.30 tot 20.30 uur. Hierdoor is er een verdere reductie van het geluid.
3.13.2 Normstelling en geluidsbelasting
De geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de
representatieve bedrijfssituatie.
In de gemeente Vlagtwedde is geen beleidsnota voor industrielawaai vastgesteld. De aanvraag is daarom
voor wat betreft de geluidsaspecten beoordeeld conform hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening. Daarin worden kaders gegeven voor een bestuurlijke afweging.
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De geluidsbelasting wordt eerst getoetst aan de aanbevolen richtwaarde volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998). De omgeving waarin de nabijgelegen
woonbebouwing ligt kan worden gekarakteriseerd als landelijk gebied. Hiervoor geldt een richtwaarde van 40
dB(A) etmaalwaarde, dat wil zeggen een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) van 40 dB(A) in de
dag-, 35 dB(A) in de avond- en 30 dB(A) in de nachtperiode.
Ter plaatse van de woningen Beetserwijk 13, Voorbeetseweg 74 en -76 en Zevenmeersveenweg 25 worden
de richtwaarden in de avond- en/of de nachtperiode overschreden. De waarden zijn in onderstaande tabel
weergegeven. De tussen haakjes vermelde waarden zijn de normen uit de bestaande vergunning. De
gegevens van deze tabel zijn overeenkomstig die van tabel 1 van het bij de aanvulling op de aanvraag
gevoegde akoestisch rapport.
beoordelingspunt
Beetserwijk 13
Voorbeetseweg 74
Voorbeetseweg 76
Zevenmeersveenweg 25

berekend LAr,LT in dB(A)
dagperiode avondperiode
41 (45)
36 (35)
37 (45)
32 (35)
39 (45)
35 (35)
39 (45)
36 (35)

nachtperiode
35 (35)
31 (35)
33 (35)
33 (35)

Alleen ter plaatse van de woningen Beetserwijk 13 en Zevenmeersveenweg 25 is er een toename van 1 dB
(in de avondperiode) ten opzichte van de bestaande vergunningnorm. Op alle overige punten wordt voldaan
aan de bestaande vergunningwaarden.
Stringente toepassing van de richtwaarden is niet nodig, echter overschrijding van de richtwaarden is alleen
mogelijk als de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Een verdere reductie van het geluid
kan niet worden gevergd als de daarvoor benodigde inspanningen en investeringen niet in verhouding staan
tot het rendement en de hoogte van de geluidsbelasting.
Allereerst stellen wij vast dat in de bestaande situatie reeds sprake is van overschrijdingen van de
richtwaarden in de nachtperiode (op alle punten is een niveau van 35 dB(A) in de nacht vergund) en dat
deze overschrijdingen nu op de meeste punten worden teruggebracht (zie voorgaande tabel).
In het akoestisch rapport zijn de volgende maatregelen ter beperking van het geluid aangegeven:
de WKK-unit is in een gesloten, geluiddempende omkasting geplaatst;
de deuren van de onderhoudsloods en de WKK-unit worden zoveel mogelijk gesloten gehouden;
er wordt gebruik gemaakt van een stillere, elektrische zandzuiger;
geluid wordt afgeschermd door opgeslagen zand;
de in de inrichting gebruikte machines en transportmiddelen (shovels, heftruck en vrachtauto's)
voldoen aan de stand der techniek;
in de avond- en nachtperiode is de bedrijfsduur van relevante bronnen beide met 30 minuten
verminderd.
Deze maatregelen en voorzieningen maken deel uit van de vergunning (zie paragraaf 5.3. van deze
vergunning)
Geluidniveaus worden in belangrijke mate bepaald door de zandscheidings- en behandelingsinstallatie en de
vrachtwagens. De bronvermogens hiervan kunnen met redelijke middelen niet verder worden beperkt.
Gelet op voorgaande zijn wij van oordeel dat de geluidsbelasting in voldoende mate wordt voorkomen.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin voor de meest relevante
beoordelingspunten in de omgeving geluidnormen zijn gesteld (voorschrift 4.1.1.). Deze normen zijn
overeenkomstig de aangevraagde geluidruimte. Indien de richtwaarde hoger is, geldt de richtwaarde als
norm.
3.13.3 Maximale geluidsniveaus
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen
van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. De
grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode.
Aan de grenswaarden wordt op alle beoordelingspunten voldaan. De streefwaarden worden in de dag- en
nachtperiode ter plaatse van de woningen Voorbeetseweg 69 en 71 overschreden. In de nachtperiode wordt
de streefwaarde bij de woningen Beetserwijk 13 en Voorbeetseweg 74 overschreden. Deze waarden worden
veroorzaakt door passerende vrachtauto's. In geen van de gevallen worden de normen van de bestaande
vergunning of de grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus overschreden.
De maximale geluidsniveaus hebben wij in voorschrift 4.1.2. van deze vergunning vastgelegd. Deze normen
zijn overeenkomstig de hoogste waarde van de optredende (berekende) geluidsbelasting, of de
streefwaarde (norm voor het LAr,LT + 10).
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3.13.4 Indirecte hinder
Geluidniveaus veroorzaakt door verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg voldoen op alle
beoordelingspunten aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde volgens de circulaire
"Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" (de circulaire indirecte hinder).
Hierdoor zien wij geen aanleiding ten aanzien van dit aspect verdere bepalingen in deze vergunning op te
nemen.
3.13.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar. Met de aan deze vergunning verbonden normen en voorwaarden wordt
ontoelaatbare geluidhinder voor de omgeving in voldoende mate voorkómen danwel beperkt.
3.14
Trillingen
Gelet op de aard van de inrichting en de omgevingssituatie is geen trillinghinder te verwachten. Wij achten
het hierdoor niet nodig bepalingen hieromtrent in deze vergunning op te nemen.
3.15
Bodem
3.15.1 Bodembescherming
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming t.b.v.
calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
opslag bodembedreigende stoffen (oliën, koelvloeistof, gevaarlijk afval) in emballage;
opslag van diesel in tanks;
aflevering van diesel op een tankplaats;
opslag van afgewerkte olie in een tank;
werkplaats;
afvoer afvalwater via bedrijfsriool met bijbehorende voorzieningen.
In de aanvraag zijn de volgende bodembeschermende maatregelen en voorzieningen omschreven;
dubbelwandige tanks voor opslag van diesel en afgewerkte olie;
vloeistofdichte vloer met opstaande rand ter plaatse van het tanken;
vloeistofdichte vloer ter plaatse van opslag bodembedreigende hulpstoffen in de loods;
vaten en emballage met bodembedreigende vloeistoffen plaatst boven lekbakken;
vloeistofdichte accubakken;
vloeistofkerende vloer en gebruik van lekbakken in de werkplaats;
spilkit en werkinstructie aanwezig in de werkplaats.
Wij hebben de in de aanvraag genoemde bodembedreigende activiteiten en de genomen maatregelen en
voorzieningen beoordeeld en zijn van mening dat in de huidige situatie voor alle bodembedreigende locaties
op basis van de NRB wordt voldaan aan het verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A,
emissiescore 1). Een uitzondering betreft de bestaande ondergrondse bedrijfsriolering. Hiervoor wordt
voldaan aan een bodemrisicocategorie B (verhoogd risico met emissiescore 2).
Ten aanzien van de aangebrachte voorzieningen is op basis van de NRB een bodemrisicocategorie A
(verwaarloosbaar risico met emissiescore 1) voorgeschreven. Indien Kremer voor het bedrijfsriool over een
calamiteitenplan en inspectieprogramma beschikt achten wij, gezien de aard en omvang van het te lozen
afvalwater, hier een bodemrisicocategorie B acceptabel. Een en ander is in een voorschrift vastgelegd.
Aan deze vergunning wordt aanvullend een voorschrift verbonden met betrekking tot onderhoud en inspectie
van bodembeschermende voorzieningen (voorschrift 2.1.3).
Met betrekking tot de opslag en aflevering van diesel en opslag van gevaarlijke (afval)stoffen is verder
aansluiting gezocht bij PGS-richtlijnen (zie 6.1. en 6.2.).

pagina 15 van 33

3.15.2 Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke 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 desbetreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de desbetreffende activiteit.
Het nulsituatieonderzoek 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 desbetreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en
geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling of ten gevolge van de desbetreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit dienen
te zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld een bodemonderzoek uitgevoerd. De voor dit
onderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door
Grontmij Nederland B.V.. Dit is een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Hiermee is
de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de resultaten betrouwbaar.
Dit onderzoek van 8 maart 2006 (rapportnr. 204388-IBO) geeft ons overigens geen aanleiding tot het stellen
van nadere maatregelen of eisen en beschouwen wij daarom als nulsituatie-onderzoek.
Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen
een bodemverontreiniging ontstaat is voor nagenoeg alle locaties (in combinatie met de gestelde
voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de
bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd, enkel op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een
redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.
Deze voorschriften met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar de eindsituatie en de herstelplicht
bij geconstateerde verontreiniging (voorschriften 2.3.2 t/m 2.4.2), 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 verloren.
3.16
Veiligheid
3.16.1 Opslag stoffen in tanks
Voor de opslag van diesel in dubbelwandige bovengrondse tanks, de kleinschalige aflevering van diesel voor
eigen voertuigen alsook de opslag van afgewerkte olie in een dubbelwandige bovengrondse tank is de
richtlijn PGS 30 van toepassing. In de voorschrift 6.1.1. t/m 6.1.2. is vastgelegd aan welke specifieke
bepalingen van de PGS 30 dient te worden voldaan.
3.16.2 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen zoals verf en antivries opgeslagen. Voor de opslag van
gevaarlijke stoffen in emballage is de richtlijn PGS 15 (opslag tot 10 ton) van toepassing. In deze vergunning
hebben wij voorschriften (voorschriften 6.2.1. t/m 6.2.5.) opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag van
gevaarlijke stoffen aan deze richtlijn moet voldoen. In de voorschriften is ook specifiek aangegeven welke
onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
3.16.3 Opslag van gasflessen
Binnen de inrichting worden gasflessen opgeslagen voor laswerkzaamheden. Het betreft acetyleen, propaan
en zuurstof. De opslag van gasflessen valt onder PGS 15. In deze vergunning hebben wij een voorschrift
(voorschrift 6.3.1.) opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag van gasflessen aan deze richtlijn moet
voldoen. In de voorschriften is ook specifiek aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing
zijn.
3.17
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie. Wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrument in het energiebeleid vormt de
meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Naast dit instrument geeft de Wmvergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
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Kremer is niet toegetreden tot een Meerjarenafspraak voor verbetering van de energie-efficiency. Conform
de afspraken in het convenant wordt voor dit bedrijf dan ook het zgn. "gelijkwaardig alternatief" in de
vergunning opgenomen.
Aanvraagster heeft voldoende informatie verstrekt over de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop
energie wordt gebruik alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.
In de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) wordt verwezen naar de
Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Infomil, oktober 1999). Deze circulaire is als uitgangspunt
genomen bij de beoordeling van het aspect energie.
In de circulaire is aangegeven dat het opnemen van voorschriften relevant is bij bedrijven waar het
3
elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het gasverbruik groter is dan 25.000 m per jaar. Wij volgen
bij het opnemen van voorschriften de richtlijnen in de circulaire. Deze richtlijnen zijn conform onze
beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" van mei 2003.
Binnen de inrichting wordt naar schatting 1.225.000 kWh elektriciteit per jaar verbruikt. Het totale
energieverbruik van de inrichting is daarmee hoger dan de grenzen uit de circulaire. Met het in gebruik
nemen van de WKK-installatie zal Kremer in haar eigen elektriciteitsvoorziening voorzien. De primaire
elektriciteitsverbruikers zijn de zandzuiger en de classificeerinstallatie. De warmte van de WKK-installatie
wordt gebruikt voor de zanddrooginstallatie. Een verdere beperking van het energieverbruik achten wij op dit
moment niet haalbaar.
3
Door de WKK installatie zal het dieselverbruik binnen de inrichting toenemen tot maximaal 30 m diesel per
week.
Wij verbinden aan deze vergunning registratievoorschriften, waarmee inzicht wordt verkregen in het feitelijke
energiegebruik van Kremer.
3.18
Grondstoffen- en waterverbruik
3.18.1 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van 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
Kremer.
3.18.2 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 vergunningverlening" is aangegeven dat
3
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5.000 m of meer
3
leidingwater bedraagt. Binnen de inrichting wordt circa 300 m leidingwater gebruikt op jaarbasis. Dit water
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor sanitaire doeleinden en het reinigen van materieel.
Gezien de aard en de omvang van het verbruik van leidingwater worden in deze vergunning geen
voorschriften gesteld ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
3.19
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
Vergunningverlening'' 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 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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Transformator(en)
Ten behoeve van de stroomvoorziening is binnen de inrichting een transformator aanwezig. Ten aanzien van
deze oliehoudende transformator zijn aan de vergunning voorschriften verbonden ten aanzien van de
opstelling, inspectie en onderhoud, bodembescherming en brandveiligheid.
3.20.2 WKK-installatie
Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden met betrekking tot de uitvoering, onderhoud en
inspectie van de dieselgestookte WKK-installatie.
3.21
Overige aspecten
3.21.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
3.21.2 Milieujaarverslag
Op de activiteiten van de inrichting zijn hoofdstuk 12 van de Wm en de EU-verordening E-PRTR (Pollutant
Release and Transfer Register) niet van toepassing.
3.21.3 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van zaken in
de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan, dienen daarop door
degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien van deze ongewone
voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van
toepassing. Dit hoofdstuk verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo
spoedig mogelijk melding te maken en onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de gevolgen van
het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de Wet is aangegeven welke gegevens
met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.
3.21.4 Termijn voor het in werking brengen van de inrichting
Voor een inrichting of deel van de inrichting vervalt de vergunning in het kader van de Wm indien deze niet
binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
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 heeft voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom
niet nodig.
Waterschap Hunze en Aa's is als adviseur bij deze procedure betrokken. Wij hebben ten aanzien van dit
aspect geen opmerkingen of adviezen ontvangen.

4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.

5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Kremer Zand B.V.
de gevraagde revisievergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende
bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende delen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning:
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pagina 2 t/m 23 (beschrijvende deel), waarbij enkele bedrijfstijden uit paragraaf 1.7. zijn vervangen
door de genoemde bedrijfstijden in de aanvulling op de aanvraag (zie hieronder);
paragraaf 4.6 van het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport "Beoordeling geluidssituatie
Kremer Zand B.V. te Sellingen", rapport 3740/NAA/hw/fw/2, NAA, d.d. 6 april 2009);
de topografische kaart behorende bij het eerste deel van de aanvulling op de aanvraag, ingediend op
12 augustus 2009;
de werktijden van het bedrijf zoals genoemd op de bladzijden 2 en 3 van notitie "aanvullend onderzoek
Kremer Zand te Sellingen", zoals bijgevoegd bij het eerste deel van de aanvulling op de aanvraag,
ingediend op 12 augustus 2009.

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.4
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is
geworden dan wel in werking is getreden, is voltooid en in werking gebracht.
Overeenkomstig artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervangt deze vergunning, met ingang van
het tijdstip waarop zij in werking treedt, de eerder voor de inrichting verleende vergunningen. Deze eerder
verleende vergunningen vervallen 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 2.3.2 t/m 2.4.2
nadat de vergunning haar gelding heeft verloren van kracht blijven, tot het moment dat aan de gestelde
bepalingen is voldaan.

5.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
, voorzitter

, secretaris.

pagina 19 van 33

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Kremer Zand B.V., Postbus 4, 7875 ZG Exloo;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14
9550 AA Sellingen;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam.
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1

ALGEMEEN

1.1
Gedragvoorschriften en instructies
1.1.1
Vergunninghoudster dient één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het
toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde.
1.1.2
Het personeel moet op de hoogte zijn van het gestelde in de aan deze vergunning verbonden voorschriften,
voor zover de voorschriften betrekking hebben op de eigen werkzaamheden. Dit geldt tevens voor personeel
van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.
1.1.3
De gehele inrichting moet schoon worden gehouden en voortdurend in goede en nette staat van onderhoud
verkeren.
1.2
Milieulogboek
1.2.1
Binnen de inrichting moet een milieulogboek aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. Het milieulogboek
moet ten minste de volgende informatie omvatten:
a
Schriftelijke instructies voor het personeel;
b
De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties en metingen;
c
Registraties en onderzoeken;
d
Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
e
Een registratie van de toegepaste brandstof voor de generator (WKK-installatie);
f
Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
g
Een registratie van het waterverbruik (leidingwater of productiewater uit de winplassen);
h
Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
i
Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.
1.2.2
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.
1.2.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar
op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
1.3
Zorgplicht
1.3.1
De vergunninghoudster draagt er zorg voor dat bij de bedrijfsvoering, bij bouw-, sloop- en
onderhoudsactiviteiten en bij de aanschaf van materieel de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden
voorkomen dan wel beperkt. Dit houdt tevens in dat:
zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, grond- en hulpstoffen;
het ontstaan van afvalstoffen zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen;
het verkeer van en naar de inrichting en de hierdoor veroorzaakte overlast zoveel mogelijk wordt
beperkt.
1.4
Terrein
1.4.1
Het werk- en opslagterrein (hierbij wordt de noord- en zuidplas uitgezonderd) mag niet toegankelijk zijn voor
onbevoegden. Hiertoe moet een deugdelijke afscheiding (hekwerk, watergang) aanwezig zijn. Binnen de
openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht op het werk- en
opslagterrein aanwezig zijn.

2

BODEM

2.1

Bodembescherming

2.1.1
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Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarloosbaar risico,
eindemissiescore 1).
2.1.2
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 2.1.1 mag voor de ondergrondse bedrijfsriolering met
bijbehorende zuiveringstechnische voorzieningen worden volstaan met een bodemrisicocategorie B (een
verhoogd risico, eindemissiescore 2).
2.1.3
Binnen de inrichting dient een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen
aanwezig te zijn. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
a
welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b
de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c
de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
d
waaruit het onderhoud bestaat;
e
de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f
hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g
hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden
gerapporteerd en geregistreerd;
h
de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.
2.2
Aanvullende voorschriften voorzieningen
2.2.1
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de
totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud
hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige
emballage.
2.2.2
Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare (afval)stoffen in emballage moet, indien deze buiten het
bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater
niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.
2.3
Bodemonderzoek
2.3.1
De resultaten uit het bodemonderzoeksrapport "Indicatief bodemonderzoek ter plaatse van de Beetserweg
68a te Sellingen" (rapportnummer 204388-IBO d.d. 8 maart 2006), gelden als nulsituatie voor de
bodemkwaliteit van de inrichting.
2.3.2
Bij beëindiging van (een deel) van de bedrijfsactiviteiten dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem
een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden
uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan
gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot
uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. Binnen 2 maanden na beëindiging
moet dit onderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten binnen 1 maand na uitvoering
van het bodemonderzoek door de vergunninghoudster aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
2.3.3
Het in voorschrift 2.3.2. bedoelde eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die
bij het nulsituatie-onderzoek 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 nulsituatie-onderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatie- onderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
nulsituatie-onderzoek.
2.4
Herstelplicht (bodemsanering)
2.4.1
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, verlangen dat de eerder vastgestelde
nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
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2.4.2
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.
2.5
Aanvullende voorschriften preventiemaatregelen
2.5.1
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping).
2.5.2
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd.
Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed
aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als
gevaarlijk afval.

3

AFVALSTOFFEN

3.1
Afvalscheiding
3.1.1
Afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting dienen te worden gescheiden overeenkomstig de
afvalscheidingstabel van bijlage 3 van deze beschikking.
3.1.2
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke 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.
3.2
Opslag van afvalstoffen
3.2.1
Op het terrein van de inrichting mogen geen afvalstoffen worden gestort, begraven of permanent worden
opgeslagen. In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.
3.2.2
Afvalstoffen dienen tijdens het transport binnen de inrichting en in afwachting van verwijdering uit de
inrichting zodanig te zijn verpakt, respectievelijk te worden bewaard dat zij zich niet kunnen verspreiden naar
de bodem, lucht en / of water.
3.2.3
Afvalstoffen moeten:
a
steeds zo spoedig mogelijk worden opgeruimd;
b
gescheiden van nieuwe of nog te gebruiken stoffen worden bewaard c.q. opgeslagen;
c
regelmatig of zo vaak als nodig blijkt te zijn, opgehaald te worden door, of afgevoerd naar, een
daartoe erkend bedrijf.

4

GELUID

4.1
Doelvoorschriften
4.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting en de daarin verrichte
activiteiten mag op de onderstaande punten in de aangeven perioden en op de aangegeven hoogten niet
meer bedragen dan de hieronder aangegeven waarden:
ligging beoordelingspunt
coördinaten
normstelling LAr,LT
avondperiode**
nachtperiode**
x
y
dagperiode*
(07.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-07.00 uur)
Beetserwijk 13
268.506 551.935
41
36
35
Voorbeetseweg 69
268.176 552.012
40
35
34
Voorbeetseweg 71
268.152 552.186
42
35
36
Voorbeetseweg 76
268.274 552.515
40
35
33
Zevenmeersveenweg 25
268.348 552.853
40
36
33
*
beoordelingshoogte 1,5 meter
**
beoordelingshoogte 5 meter.
4.1.2
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Maximale geluidniveaus L(Amax) veroorzaakt door de inrichting mogen op de onderstaande punten in de
aangeven perioden en op de aangegeven hoogten niet meer bedragen dan de hieronder aangegeven
waarden:
ligging beoordelingspunt

coördinaten
x
y

Beetserwijk 13
268.506
268.176
Voorbeetseweg 69
Voorbeetseweg 71
268.152
Voorbeetseweg 76
268.274
Zevenmeersveenweg 25
268.348
*
beoordelingshoogte 1,5 meter
**
beoordelingshoogte 5 meter.

551.935
552.012
552.186
552.515
552.853

normstelling LAmax
avondperiode**
nachtperiode**
dagperiode*
(07.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-07.00 uur)
50
45
43
53
45
56
55
45
59
50
45
40
50
45
40

4.2
Middelvoorschriften
4.2.1
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999. Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus
geldt de situatie van de omgeving rond de inrichting welke in de akoestische modelvorming voor deze
vergunning is gehanteerd. De beoordelingshoogte bedraagt 5 meter boven het maaiveld. De punten staan
aangegeven op bijlage 2 bij deze beschikking.
4.2.2
De stortbak van de voorklasseerinstallatie moet zijn voorzien van rubberen matten.

5

LUCHT

5.1
Emissie stof
5.1.1
Ten aanzien van de filtrerende stofafscheiders van de zanddroger mag de emissie van stof, overeenkomstig
3
de NeR, niet meer bedragen dan 5 mg/mo .
5.1.2
De filtrerende stofafscheiders (ontstoffingsinstallatie) van de zanddroger moet gemakkelijk toegankelijk en
controleerbaar zijn. In de afvoerleidingen hiervan moeten voorzieningen zijn aangebracht voor het verrichten
van controlemetingen. Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de
installatie wordt verstoord.
5.1.3
Het gedroogde zand uit de zanddroger moet via een gesloten systeem worden afgevoerd naar een gesloten
of inpandige opslagruimte.
5.1.4
Op het terrein van de inrichting mag niet sneller worden gereden dan 15 km/uur. Dit dient door middel van
borden bij de ingang(en) van de inrichting duidelijk te worden aangegeven.
5.1.5
De opslag, het lossen en verplaatsen van grondstoffen, zoals zand en grind moet zodanig geschieden dat
zich geen stof in de omgeving verspreidt.
5.1.6
Open delen en wegen op het terrein dat gebruikt wordt door transportauto's moet regelmatig, doch ten
minste één keer per week, worden schoongeveegd of gespoeld en rijdend materieel dient op de hiervoor
bedoelde spoelplaats regelmatig van stof te worden ontdaan. Zand en grind dat op de wegen op het terrein,
op de toegangsweg of op de openbare weg, binnen een afstand van 50 meter van de inrichting (inclusief
toegangsweg), wordt gemorst, moet onmiddellijk worden verwijderd.
5.1.7
Bij losse buitenopslag mogen zand en grond niet door verschuiving, verwaaiing of anderszins buiten het
terrein van de inrichting terecht komen.
5.1.8
Hiertoe moet het zand en grind, indien nodig om te kunnen voldoen aan voorgaand voorschrift, worden
bevochtigd of worden bedekt met een teelaarde laag met begroeiing.
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6

OPSLAG EN VERLADING

6.1

Opslag brandstof en oliën in tanks

6.1.1
De opslag van diesel in bovengrondse dubbelwandige tanks en de opslag van motorolie en afgewerkte olie
in bovengrondse enkelwandige tanks dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 4 van de
richtlijn PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties" van het Ministerie van
VROM:
4.1.1, 4.1.2.1 en 4.1.3 t/m 4.1.6;
4.2.1 t/m 4.2.7 en 4.2.11;
4.3.1 t/m 4.3.4, 4.3.6 t/m 4.3.9, 4.3.11 en 4.3.12;
4.4.1 t/m 4.4.8;
4.5.2 t/m 4.5.4 en 4.5.7 t/m 4.5.11;
4.6.1 t/m 4.6.7.
6.1.2
De aflevering van diesel ten behoeve van voertuigen binnen de inrichting dient te voldoen aan het bepaalde
in voorschrift 4.2.12, 4.2.13 en 4.3.10 van de richtlijn PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in
kleine installaties" van het Ministerie van VROM.
6.2
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
6.2.1
De binnen de inrichting aanwezige verpakte gevaarlijke stoffen dienen te worden opgeslagen
overeenkomstig hoofdstukken 3.1 (behoudens voorschrift 3.1.6), 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 t/m 3.15, 3.23
van de PGS 15.
6.2.2
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.
6.2.3
Een inpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 3.21 van de PGS 15.
6.2.4
Een uitpandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en
worden gebruikt overeenkomstig hoofdstukken 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.8, 3.20 en 3.21 van de PGS 15.
6.2.5
Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de
voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.
6.3
Opslag gasflessen
6.3.1
De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15 "opslag
van verpakte gevaarlijke stoffen" van het Ministerie van VROM.
6.4
Zoutopslag
6.4.1
De opslagplaats (vast/droog) van wegenzout en de zoutverlading moeten bestand zijn tegen de inwerking
van het opgeslagen zout. Het in de zoutopslagplaats en de zoutverlading aanwezige zout moet tegen
inregenen beschermd zijn door een overkapping.
6.4.2
Buiten de zoutverlading en de zoutopslagplaats mag geen wegenzout voorkomen, uitgezonderd in het geval
van gladheidbestrijding. Gemorst wegenzout moet daarom onmiddellijk worden opgeruimd.

7

WERKPLAATS

7.1.1
De werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende
ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij werkzaamheden of lekkage af te voeren.
Voor de netto doorlaatopening voor ventilatie-openingen moet 1/3000 deel van het vloeroppervlak van de te
ventileren ruimte worden gehanteerd.
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7.1.2
In de werkplaats mogen uitsluitend werkvoorraden verf, lak of verdunningsmiddel aanwezig zijn in een
hoeveelheid die voor de goede gang van het dagelijkse werk noodzakelijk is. Na het beëindigen van de
werkzaamheden dienen de werkvoorraden direct te worden opgeruimd.
7.1.3
Emissie naar de bodem als gevolg van het gebruik van (metaal)bewerkingsvloeistoffen moet worden
voorkomen.
7.1.4
Met (snij- en boor) olie vervuilde metaalkrullen en -spanen moeten worden bewaard in daarvoor bestemde
vloeistofdichte vaten of bakken. De vaten of bakken moeten zijn geplaatst op een vloer die tot op 1 meter
vanuit deze vaten of bakken vloeistofkerend is uitgevoerd.
7.1.5
Boven de vaten of bakken met metaalkrullen moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting
zijn geplaatst, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vaten of
bakken kan komen.
7.1.6
Accu's moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte lekbakken.

8

INSTALLATIES

8.1
Elektrische installaties
8.1.1
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.
8.1.2
Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen, de installaties
veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.
8.2
Stookinstallaties
8.2.1
Stooktoestellen en verbrandingsgasafvoersystemen moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden,
afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden gereinigd zonder dat roet of
ander vuil zich buiten de inrichting kan verspreiden. Dit dient te worden bijgehouden in een logboek.
8.3
Transformatoren
8.3.1
Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en
overbelasting.
Temperatuurmeters met hittesignalering en automatische regulering middels ventilatoren en automatische uitschakeling zijn hiervoor
geschikt.

8.3.2
Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een transformatorruimte moeten een
brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069.
8.3.3
In transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 30
minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069 en dienen behoudens het onmiddellijk doorlaten van
een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel gesloten worden
gehouden.
8.3.4
Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.
8.4
Warmtekrachtinstallatie/zuigermotor
8.4.1
De warmtekrachtinstallatie/zuigermotor wordt minimaal éénmaal per kalenderjaar vakkundig onderhouden
en afgesteld en ten minste éénmaal per kalenderjaar gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij
buiten de inrichting kan verspreiden.
8.4.2
Een uitlaatsysteem van een warmtekrachtinstallatie/zuigermotor, bestaande uit een rookgasleiding en
primaire/secundaire geluiddempers, wordt minimaal éénmaal per kalenderjaar geïnspecteerd en zonodig
gereinigd zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
8.4.3
pagina 27 van 33

De warmtekrachtinstallatie/zuigermotor moet zijn uitgevoerd en opgesteld overeenkomstig het gestelde in
NEN 3028.
8.4.4
Van de warmtekrachtinstallatie/zuigermotor dienen, op verzoek van het bevoegd gezag, de volgende
gegevens te worden overlegd:
onderhoudscontract(en) van de installatie;
certificaten of bewijzen van periodiek onderhoud of keuring van de installatie;
brandstofverbruik;
de geproduceerde en nuttig toegepaste warmte (in GJ);
de geproduceerde elektriciteit (in kWh).
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend 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, PGS,
NPR of het AI-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 afvalverwijdering,
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals AI-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.vrom.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
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 Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
BEDRIJFSMILIEUPLAN (BMP):
Milieuplan van een bedrijf zelf, meestal verplicht ingevolge een doelgroepenconvenant voor de branche
waartoe het bedrijf behoort. In het plan is de milieustrategie van het bedrijf beschreven en aangegeven
welke milieumaatregelen en studies in de komende jaren (meestal 4 jaar) zeker, mogelijk of voorwaardelijk
zullen worden getroffen en wat de verwachte reducties in emissies, verbruiken en risico's van deze
maatregelen zijn.
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.
BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
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Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar 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 Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
DIFFUSE EMISSIES:
1. Emissies door lekverliezen.
2. Emissies van oppervlaktebronnen
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 bulkcontainers
(IBC's).
MAAIVELD:
De hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgronding.
NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.
NEN 6414:
Water en slib - Bepaling van de temperatuur.
NEN 6487:
Water - titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat.
NEN-EN-ISO 10304-2:
Europese norm voor Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2:
Bepaling van bromide, chloride, nitraat, nitriet, ortofosfaat, en sulfaat in afvalwater.
NRB:
Nederlandse 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.
STUIFGEVOELIGE STOFFEN:
Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de
volgende klasse-indeling gehanteerd:
S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
VLOEISTOFDICHTE 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.
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF:
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Een organische stof die bij een temperatuur van 293,15 °K een dampspanning heeft van 10 Pa (0,1 mbar) of
meer, of die onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.
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BIJLAGE 2 :

BEOORDELINGSPUNTEN GELUID
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BIJLAGE 3 :

AFVALSCHEIDINGSTABEL

Verplichtingen en richtlijnen voor afvalscheiding door bedrijven (Tabel 14.2, van het LAP).
Afvalstoffen die altijd gescheiden dienen te worden,
onafhankelijk van de bedrijfssituatie
Gevaarlijk afval
Asbest
Papier & karton
Wit- en bruingoed
Afvalstoffen met richtlijn voor afvalscheiding
afvalstoffen

Afvalstoffen Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per
week in het restafval)

Folie

0 kg

EPS (piepschuim)

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Plastic bekertjes

± 500 bekertjes

Overige kunststoffen

25 kg

Autobanden

5 banden

GFT/Swill

200 kg

Groenafval

200 kg

Houten pallets

2 pallets (± 40 kg)

Overig houtafval

40 kg

Glazen verpakkingen

1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)

Metalen

40 kg

Steenachtig materiaal / Puin

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3

Textiel

40 kg

Glas- en steenwol

25 kg

Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen,enz

Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.
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