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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 18 januari 2011
Nr. 2011-03063/3, MV
Zaaknummer 301215
verzonden: 2 = J A " . 2 » "

Beschikken hierbij op de aanvraag van Gebroeders Borg Recycling B.V. om een oprichtingsbeschikking op
grond van de Wet milieubeheer.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 9 maart 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Gebroeders Borg Recycling B.V. voor een
vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een
inrichting voor het mechanisch opwerken van ruwe AVI(afvalverbrandingsinstallatie)-bodemas tot primaire
grondstoffen en het op- en overslaan van vloeibare Methyleen Di-fenyl Di-isocyanaat (MDI) in tankcontainers.
De inrichting is gelegen aan Metaalpark 9 te Farmsum, kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie O,
nummer 686.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28.1.b en 28.4.a.6 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
Op grond van de categorie 28.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd
gezag om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Achtergrond aanvrager
Gebroeders Borg B.V. is sinds 2001 aan de Valgenweg 6 te Farmsum gevestigd. Gebroeders Borg BV richt
zich op de volgende activiteiten: op- en overslag van (afval-)stoffen, bewerken gipsafval, tankcleaning, en
een loonbedrijf. Het bedrijf wil de activiteiten verder gaan uitbreiden en gaat aan het Metaalpark 9 te
Farmsum de activiteiten voor het mechanisch opwerken van ruwe AVl-bodemas tot primaire grondstoffen en
het op- en overslaan van vloeibare MDI in tankcontainers opstarten.
1.3
Beschrijving van de aanvraag
Gebroeders Borg Recycling B.V. gaat mechanisch opwerken van ruwe AVI- bodemas in een droge
opwerkingsinstallatie. De ruwe bodemas wordt opgewerkt naar primaire grondstoffen en
(secundaire)bodemasgranulaten zoals ferrometalen en nonferro metalen, bodemasgranulaat en
onverbrande resten. De ruwe AVl-bodemas is afkomstig van een verbrandingsoven. Voor het
verouderingsproces is het belangrijk om het AVl-bodemas eerst te laten verouderen/rijpen. Bij natuuriijke
veroudering wordt de bodemas gedurende 6 tot 20 weken blootgesteld aan de lucht. Na de opslagperiode
wordt de bodemas middels een opwerkingsinstallatie opgewerkt naar primaire grondstoffen en
(secundaire)bodemasgranulaten.
Daarnaast vindt op het terrein op- en overslag van vloeibare MDI in tankcontainers, afkomstig uit Duitsland,
plaats. Deze tankcontainers worden door Gebroeders Borg B.V. naar Dow Benelux B.V. getransporteerd en
aldaar geleegd. De lege containers worden mee teruggenomen en weer op het terrein op- en overgeslagen.
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De capaciteit van de nrichting is

ruwe AVlbodemas
vloeibare MDI
ferrometalen
non-ferrometalen

Euralcode

opwerkingscapaciteit
(ton) dag

maximale
opslag
capaciteit
(ton)

capaciteit (ton) jaar

19.01.12

500

15.000

100.000
50.000

19.12.02

400

5500

19.12.03
19.12.12

300

2500

<20

1000

Bodemasgranulaat
0-4 mm

19.12.09

1800

13.000

Bodemasgranulaat
0-5 mm
Bodemasgranulaat
4-35 mm

19.12.09

7500

60.000

19.12.09

2200

18.000

Onverbrande
restanten

2.

PROCEDURE

2.1
Overgangsrecht
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking getreden. Voor
aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor deze datum blijft het oude recht van toepassing zoals dat
gold vóór het moment van de inwerkingtreding van de WABO. Dit betekent dat deze vergunningprocedure
wordt afgehandeld overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de Wet milieubeheer en overige van
toepassing zijnde wetgeving, zoals die golden onmiddellijk voor 1 oktober 2010. Na het onherroepelijk
worden van deze vergunning Wet milieubeheer wordt de vergunning gelijkgesteld met een
omgevingsvergunning voorde betrokken activiteit (artikel 1.2 Invoeringswet WABO).
Dit heeft tot gevolg dat de beperking van 10 jaar waan/oor de vergunning is verieend ven/alt, en daarmee
voor onbepaalde tijd gaat gelden.
2.2
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 15 maart 2010 schriftelijk bevestigd.
Op onderstaande data heeft de aanvrager uit eigen initiatief nadere gegevens verstrekt Deze gegevens
hebben betrekking op:
-14 april 2010, kenmerk 072899, aanvulling geluid;
-11 juni 2010, kenmerk 093508-00/WTU/008, aanvulling op de reactie van Rijkswaterstaat
-18 juni 2010, kenmerk 093508-00/WTU/011, aanvulling op de reactie van Rijkswaterstaat;
- 9 juli 2010, kenmerk 093508-00/WTU/012, aanvulling op de reactie van Rijkswaterstaat;
-14 juli 2010, kenmerk 093508-00/WTU/013, aanvulling op de reactie van Rijkswaterstaat;
- 26 augustus 2010, kenmerk 093508-00/WTU/019, acceptatie AVl-bodemas wijzigen;
- 29 oktober 2010, kenmerk 093508-00A/VTU/020, opslagvergoeding.
De gegevens maken onderdeel uit van de aanvraag en zijn meegenomen in de totstandkoming van dit
besluit.
2.3
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen Milieubeheer (activiteitenbesluit) bij het waterschap Hunze en Aa's ingediend.
2.4
Processtappen
Bij onze brief van 15 maart 2010, Nr 2010-19.497/2, MV hebben wij de ontvangst van bovengenoemde
aanvraag voor vergunning aan de Provincie Groningen bevestigd. Bij brieven van gelijke datum hebben wij
een exemplaar van de aanvraag om advies verzonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
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Een exemplaar van het ontwerpbesluit hebben wij voor advies aan deze adviserende bestuursorganen
gezonden. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld binnen de termijn van de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit ons college ter zake van het ontwerpbesluit ingevolge de Wm te adviseren.
Van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit van 6 december 2010 tot en met 17 januari 2011 en de
mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen over het ontwerpbesluit is mededeling gedaan in
het Dagblad van het Noorden van zaterdag 2 december 2010. Er is één schriftelijke zienswijze ingebracht
(zie onder 2.7.1).
2.5 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delfzijl;
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederiand;
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 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.
2.6 Advies van Rijkswaterstaat naar aanleiding van de aanvraag
Rijkswaterstaat heeft ons op 4 november 2010 schriftelijk geadviseerd. Met het oog op de samenhang
tussen de gevraagde beschikking en de indirecte lozing is een bindend advies door Rijkswaterstaat (art. 8.31
Wm) uitgebracht. Voor de inhoud hiervan verwijzen wij naar bijlage 2. De voorschriften zijn in hoofdstuk 9
van de voorschriften opgenomen
2.7
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.7.1 Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn door Stroop raadgevende ingenieurs bv, namens de
Gebroeders Borg Recycling B.V., bij brief van 11 januari 2011 zienswijzen ingebracht, die als volgt zijn
samengevat:
1. In de eerste zin op bIz. 5 wordt gesproken over Gebroeders Recycling Borg B.V. Dit moet
Gebroeders Borg Recycling B.V. zijn;
2. In de eerste zin van paragraaf 1.1 wordt gesproken over Gebroeders Recycling Borg B.V.. Dit moet
Gebroeders Borg Recycling B.V. zijn;
3. In paragraaf 1.3 staat dat Gebroeders Borg Recycling B.V. de tankcontainers naar de Dow Benelux
B.V. transporteert. Dit moet Gebroeders Borg B.V. zijn;
4. In de tabel op blz. 5/6 staat dat de capaciteit van bodemasgranulaat (0-4 mm) per jaar 1.300 ton
mag bedragen. Dit moet 13.000 ton per jaar zijn (zie paragraaf 11.2 van de aanvraag);
5. In paragraaf 3.4 en 3.4.1 wordt over Gebroeders Borg B.V. gesproken. Dit moet Gebroeders Borg
Recycling B.V. zijn;
6. Het gehalte arseen in fijn stof per mg/kg in de tabel in paragraaf 3.11.3 klopt niet (schrijffout). Dit
moet 3-33 mg/kg zijn;
7. In voorschrift 1.1.1 ontbreekt dat de werkzaamheden met de op- en overslag van MDI door
Gebroeders Borg B.V. 24 uur per dag 7 dagen in de week kunnen plaatsvinden (zie paragraaf 3.2
van de aanvraag);
8. In voorschrift 2.2.2 staat dat opslaghoogten voor de ruwe AVl-bodemas maximaal 7 meter boven
maaiveld mogen bedragen. Voor de opgewerkte bodemasgranulaten is ook een opslaghoogte van
7 meter aangevraagd (zie paragraaf 11.2 van de aanvraag);
9. In de tabel op blz. 25, voorschrift 3.1.1, staat dat de capaciteit voor bodemasgranulaat (0-4 mm) per
jaar 1.300 ton mag bedragen. Dit moet 1 3.000 ton per jaar zijn (zie paragraaf 11.2 van de
aanvraag);
10. In voorschrift 3.2.5 staat dat op de inrichting een gecertificeerde weegvoorziening aanwezig
moet zijn. Er wordt van de weegbrug op de locatie aan de Valgenweg 6 gebruikt gemaakt
(zie paragraaf 11.4 van de aanvraag);
11. De eerste opsomming in voorschrift 5.3.5 "de vloer ter plaatse waadbak van de
olie/slibafscheider" is niet duidelijk;
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12. In voorschrift 9.3.2, 9.4.1, 9.4.3 en 9.5.1 wordt verwezen naar voorschrift 9.2.1. Dit moet voorschrift
9.3.1 zijn. Voorschrift 9.2.1 heeft betrekking op het (vervuild) hemelwater van het MDI terrein dat op
het oppervlaktewater wordt geloosd;
13. In voorschrift 9.5.2 wordt verwezen naar voorschrift 9.4.1. Dit moet voorschrift 9.5.1 zijn.
Ten aanzien van deze zienswijzen ovenwegen wij het volgende: De opmerkingen 1 tot en met 13 hebben
allen betrekking op tekstuele aanpassingen. Alle opmerkingen zijn in de onderhavige beschikking ven/verkt.
2.8
Milieueffectrapport
2.8.1
M.e.r.-(beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r). De activiteit is derhalve noch m.e.r-plichtig noch m.e.rbeoordelingsplichtig.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet
milieubeheer In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt
aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden
de 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.
Op grond van artikel 8.10, tweede lid,onder c van de Wm kunnen wij een vergunning weigeren wanneer door
het verienen van deze vergunning strijd ontstaat met het geldende bestemmings- of inpassingsplan.
De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.
3.2
Brandveiligheidsaspecten
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook opslag van brandbare niet-gevaariijke materialen) gereguleerd via het op
1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit Daarom worden aan deze vergunning geen
voorschriften verbonden met betrekking tot brandveiligheidsaspecten.
3.3 Beste beschikbare technieken
De inrichting dient ten minste de voorde inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in
documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten".
Voor industriële activiteiten of installaties die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (afgekort: gpbv-installaties), moet in ieder
geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten
opgenomen BREF's.
Met de in tabel 2 van de bij deze Regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening
worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Eindconcept BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 van de Regeling behoren blijkens
jurisprudentie betrokken te worden bij de besluitvorming.
Met de in tabel 2 van de bij deze Regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening
worden gehouden, voorzover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.
Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederiandse informatiedocumenten uit de Regeling
aanwijzing BBT-documenten van toepassing:

-

Circulaire energie in de milieuvergunning;
Nederiandse emissierichtlijn lucht (NeR);
Nederiandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;
BREF Afvalbehandeling ;
Beste Beschikbare Technieken voor behandeling van huisvuilverbranding.
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De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste
beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naarde lucht, de bodem, het water,
geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de oven/vegingen per
milieuthema wordt venwezen naar de desbetreffende paragraaf.
3.4
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 een uitvoeringsbesluit van de Wet milieubeheer (Wm) en de Watenwet (Waw).
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 Gebroeders Borg Recycling B.V. is geen sprake van een gpbv-installatie (zie
paragraaf 3.3 " IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken" van de considerans).
3.4.1 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 Gebroeders Borg BV aangemerkt
als een type C-inrichting, waan/oor de vergunningplicht blijft bestaan. Daarnaast kunnen algemene regels uit
het Activiteitenbesluit op deze inrichting van toepassing zijn. Bij de totstandkoming van deze vergunning is
hier rekening mee gehouden. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ten
aanzien van activiteiten waarop het Activiteitenbesluit en de Regeling van toepassing zijn.
In de onderhavige aanvraag is geen sprake van (deel-)activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen.
3.5
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verienen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.6
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 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.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.7
Milieuzorg
De inrichting valt niet onder het Besluit milieuverslaglegging en heeft daarom geen
milieujaarverslagverplichting. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan deze inrichting (hergebruik van
materialen) zijn in lijn met de duurzaamheidgedachte welke ten grondslag ligt aan milieuzorg. Vanuit dat
kader gezien past de inrichting binnen de doelstelling van milieuzorg.
3.7.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteiten vinden plaats in de nabijheid van de Waddenzee,
een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
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De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in of in de nabijheid van een beschermd
natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Er moet
daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuuriijke habitats en de habitats van soorten
kan verslechteren, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect kan
hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Als hiervan sprake is moet een vergunning
ingevolge de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Als vervolgens niet kan worden uitgesloten dat
de activiteit, afeonderiijk of in combinatie met andere projecten of handelingen, significante gevolgen kan
hebben voor het desbetreffende gebied moet de initiatiefnemer een passende beoordeling maken van de
gevolgen voor dit gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat
gebied.Als algemene kwalitatieve instandhoudingdoelstelling, voortvloeiend uit de Vogel- en Habitatrichtlijn,
is vooruitlopend op definitieve vaststelling, de volgende vooriopige instandhoudingdoelstelling geformuleerd:
"Het beleid en beheer ten aanzien van de vooriopige instandhoudingdoelstellingen voor de Waddenzee zijn
gericht op een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied, waarbij de
menselijke invloed hierop zo gering mogelijk dient te zijn, en voor de structuren, soorten, planten en dieren
die op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor de Waddenzee kwalificeren een gunstige staat van
instandhouding behouden of herstellen. Het beleid en beheer zijn daarbij gericht op een duurzame
bescherming en een zo natuuriijk mogelijke ontwikkeling van onder meer waterbewegingen en de hiermee
gepaard gaande geomorfologische, bodemkundige en hydrologische processen, van de kwaliteitvan water,
bodem en lucht, alsmede van de (bodem)flora en de (bodem)fauna, onder meer omvattende de foerageer-,
broed- en rustgebieden van vogels". Gelet op de ligging en de aard van de inrichting, alsmede de emissies
van de inrichting, kan naar onze mening worden uitgesloten dat er sprake kan zijn van verstoring of
verslechtering van dit gebied in het licht van genoemde instandhoudingdoelstelling.
3.7.2 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.
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. Wij zijn
daarom van mening dat voor het in werking hebben van deze inrichting geen ontheffing in het kader van de
Flora- en faunawet nodig is.
3.7.3 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 Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.8
Overwegingen voor afvalverwerkers
Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor de doelmatig
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig
beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het
afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wmvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in
deel 1 van het LAP, het Beleidskader 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.
In de toelichting van deel 2 van het LAP is in de paragraaf "Algemene bepalingen bij vergunningverlening"
aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het
inzamelen, bewaren en be- en venwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal
algemene bepalingen aangaande het LAP.
Daarnaast bevat deel 2 de LAP Sectorplannen waarin het beleid voor 34 specifieke afvalstromen is
uitgewerkt In de "Toelichting bij de sectorplannen" zijn de algemene bepalingen bij vergunningverlening
opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk "Afbakening sectorplan" aangegeven voor
welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere
sectorplannen aan de orde komen. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien
van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen
gegeven. In deel 3 van het LAP is aangegeven op welke wijze wij rekening dienen te houden met de daarin
opgenomen capaciteitsplannen.
Voor afvalstoffen waan/oor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen
beleid uit deel 1 Beleidskader
Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard
geeft de meest laagwaardige wijze van be- en venwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog
vergunning verieend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en
verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderiljke bewerkingsstappen een
vergunning worden verieend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de
betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of venwerkingshandelingen doorioopt die tot de
minimumstandaard behoren.
Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing:
sectorplannen 20 AVl-bodemas
3.8.1
Be-/verwerking
In de aanvraag is voor AVI bodemas de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven. Het mechanisch
opwerken van ruwe AVl-bodemas in een droge opwerkingsinstallatie tot bruikbare primaire grondstoffen en
secundaire bodemasgranulaten.
Het beleid voor AVl-bodemas is neergelegd in sectorplan nr 20 en is gericht op materiaalhergebruik In het
sectorplan 20 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en
verwerken van AVl-bodemas is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, binnen de kaders
van het beleidskader.
De in de aanvraag voor AVl-bodemas beschreven be-/venwerkingsmethode voldoet aan de
minimumstandaard.
3.8.2 AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof
aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met
de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden
zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid
en de AO/IC instemmen.
3.8.3 Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd
gezag zullen wij ven/olgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.
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3.8.4
Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan
ook voorschriften voorde registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen.
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in
de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen
8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om
handhaving mogelijk te maken.
3.8.5
Vergunningtermijn
Wm-vergunningen voor het opslaan en be- en ven/verken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval
sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten
hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).
3.9
Afvalwater
3.9.1 Lozen op oppervlaktewater
In bijlage 2 is van onderhavige beschikking is het advies van Rijkswaterstaat ten aanzien van voor het lozen
van afvalwater op de riolering. Rijkswaterstaat heeft de volgende conclusie getrokken.
Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te venwachten aard en de
omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater wordt de
lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er met betrekking tot de lozing op het
vuilwaterriool van Groningen Seaports via de ZAWZl op het Zeehavenkanaal geen bezwaren tegen het
verienen van de gevraagde vergunning.
3.9.2
Instructieregeling
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen
worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuiveringstechnisch werk. Deze voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het
rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteitvan het oppervlaktewater
en zijn aan de vergunning verbonden.
3.9.3 Zuiveringstechnische voorzieningen
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het via zuiveringstechnische voorzieningen
in het openbaar riool of oppervlaktewater lozen van afvalwater De voorschriften hebben betrekking op de
uitvoering en het onderhoud van de olie-/benzine-afscheider, bezinkput e.d.
Aan de vergunning is verder een voorschrift verbonden met betrekking tot het (door middel van "good
housekeeping" maatregelen) voorkomen danwei beperken van verontreiniging van het op het terrein
vrijkomende hemelwater
3.10
Lucht
3.10.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten emissies kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(fijn) stof
geur
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 uiteriijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en ingrijpende
veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van
vergunningveriening.
3.10.2 Emissie van stof
Binnen de inrichting vindt de opslag en bewerking van AVl-bodemas plaats. AVl-bodemas is een klasse S4
en S5 stof. De belangrijkste emissie van stof betreffen opslag van AVl-bodemas, opwerkingsinstallatie,
transport en veriading. Bij de emissiepunten van stof zijn de overslagpunten ingekapseld, er vindt beneveling
en besproeiing, en er is een stationair vernevelingsysteem aangebracht Voor stofemissies zijn, afhankelijk
van of er filtrerende afscheiders of niet-filtrerende afscheiders worden toegepast, in de NeR concentratieeisen opgenomen.
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3.10.3 Opslag en bewerken van stuifgevoelige stoffen
Voor onderhavige inrichting is de bijzondere regeling "Stofemissie bij venwerking, bereiding, transport, laden
en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen" (Paragraaf 3.8.1) van de NeR van toepassing. Deze
regeling geeft aan dat aan installaties waarin stuifgevoelige stoffen worden opgewerkt, geproduceerd,
getransporteerd, geladen, gelost en/of opgeslagen, eisen ter vermindering van de stofemissies moeten
worden gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen diffuse en gekanaliseerde stofemissies.
Onder gekanaliseerde emissies worden ook emissies via uitmondingen van afzuigpunten en dergelijke
verstaan. Deze gekanaliseerde emissies kunnen als puntbronnen worden beschouwd en dienen te voldoen
aan de algemene emissie-eisen van de NeR. Binnen de inrichting van Gebroeders Borg B.V. bevinden zich
geen gekanaliseerde bronnen.
Met betrekking tot diffuse emissies geldt als uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel waarneembare
stofverspreiding mag optreden. Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om
verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, wordt voor niet reactieve producten de volgende
klasse-indeling gehanteerd:
• S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
• S5 nauwelijks of niet stuifgevoelig.
Genoemde regeling geeft richtlijnen in de vorm van maatregelen ter beperking van de diffuse stofemissies
ten gevolge van handelingen met stuifgevoelige stoffen.
Rekening houden met voornoemde maatregelen en met in achtneming van voornoemde bijzondere regeling
van de NeR, zijn voorschriften aan deze beschikking verbonden om stofhinder als gevolg van op- en
overslag en transport van stuifgevoelige stoffen te voortkomen.
In de aanvraag is aangegeven dat stofhinder van op- en overslag van AVI bodem en de be- en
venwerkingsactiviteiten met stuifgevoelige stoffen zo veel mogelijk wordt voorkomen doordat bij de
opwerkingsinstallatie de volgende maatregelen worden getroffen, namelijk;
• de ruwe AVI bodemas wordt op een aantal transportband bevochtigd middels beneveling;
• een aantal transportbanden worden overkapt waardoor de verspreiding van stof en onverbranden
restanten zoveel mogelijk wordt voorkomen;
• overslagppunten woren ingekapseld;
• transportbanden worden overkapt
• De feeder wordt met een (feeder)staionair vernevelingssyteem uitgerust om diffuse stofemissies te
beperken;
• het vernevelingssysteem is ook bij vorst inzetbaar
Stofhinder bij opslag van Avi-bodemas wordt zo veel mogelijk voorkomen door de volgende maatregelen:
• ruwe AVl-bodemas wordt tussen keerwanden opgeslagen;
• de opslaghopen van ruwe AVl-bodemas wordt bevochtigd met een sproei-installatie. Het gebruik van de
sproei-installatie wordt wel afgestemd op meteorologische condities (hemelwater)
Stof hinder bij transport en veriading wordt zoveel mogelijk voorkomen door de volgende maatregelen;
• niet rijden met een overbeladen laadbak;
• opruimen van mosringen;
• rustig rijden;
• valhoogte beperkt houden;
• kiezen van de juiste positie bij het lossen in een vrachtwagen.
De stofmaatregelen zijn vastgelegd in hoofdstuk 8 van de voorschriften.
3.10.4 Geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Ministervan 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. Voor de beoordeling van de geursituatie is in
de NeR in $3.6.1 een stappenschema opgenomen. De uitwerking van dit stappenschema is in de aanvraag
in paragraaf 6.3 uitgewerkt. Uit stap 1 van de hindersystematiek, vooronderzoek, kan de conclusie worden
getrokken dat gezien de afstand tot geurgevoelige objecten en de hinderbeleving van de geur dit geen
relevantie geurbron voor de omgeving zal zijn.
Uit eigen onderzoek naar vergelijkbare activiteiten is documentatie gevonden van een venwerkingslocatie in
de gemeente Hengelo. Op de locatie van Twence BV (Boeldershoek) wordt per jaar 80.000 ton bodemas
verwerkt. Voor de venwerking zijn drie bronnen geïdentificeerd, (bron: PRA Odournet, TWEN06F8, 26
augustus 2008))
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Bron
AVI
bodemasvenwerking
AVI
bodemasvenwerking
AVI bodemasopslag

Hoogte [m]

Emissie

Emissieduur

werkdagen

6

120x10^ ge/uur

3700 uur/jaar

buiten werkdagen

6

30x10^ ge/uur

5060 uur/jaar

4

40x10" ge/uur

8760 uur/jaar

De emissiesterkte in de locatie van Twence komt heeft betrekking op een venwerkingscapaciteit van
80.000/3700 = 21,6 ton per uur. Voor de locatie van Borg wordt een venwerkingscapaciteit van 100.000/2600
= 38.5 ton per uurvenwacht. De geuremissie zal naar verwachting ca 38.5/21.6 = 1.78 keer hoger zijn.
Deze bronnen zijn omgerekend vooreen hogere capaciteit van 100.000 ton per jaar
^Ton
■ ^ v . . '  ■^■^:^:' ..>.■.'• ■ 'y ■ ■
' . .: • Hoogte [m]
Emiésiediuur
Em^le
AVI bodemasvenwerking werkdagen
6
214x10" ge/uur
2600 uur/jaar
AVI bodemasvenwerking buiten werkdagen
6
30x10" ge/uur
6160 uur/jaar
AVI bodemasopslag

4

40x10" ge/uur

8760 uur/jaar

Met behulp van deze gegevens en het Nieuw Nationaal Model voor de volgende locaties de volgende
geurbelasting berekend.

Punt
Farmsum
Weiwerd
Borgsweer
Lalleweer
Kloosteriaan

258340
259020
263390
263010
260380

g^^mSals
98,5
1"Y  percéntiel pdrc^ritiël percentiel
593640
0,3
0,6
1,3
1,1
592760
0,4
2,3
591491
0,4
1,0
2,1
590575
0,4
0,9
1,8
590450
0,4
1,0
2,1

Uit ditzelfde onderzoek van de locatie in Hengelo blijkt dat de hedonische waarde H=2 van Bodemas
optreedt bij een geurconcentratie van 13,2 ge/m^. Dit betekent dat de geur pas een onaangenaam karakter
krijgt bij relatief hoge concentraties. Dit onderzoek geeft aan dat de geurimmisie bij woningen gering is en
dat daar geen hinder valt te verwachten van voorgenomen activiteit. De geuremissie is op basis van
voornoemde inzichten vastgelegd in de voorschriften 7.1.2 tot en met 7.1.4.
3.11
Luchtkwaliteit
3.11.1 Wettelijke bepalingen wet luchtkwaliteit
Sinds 15 november 2007 zijn in hoofdstuk 5 van de Wm luchtkwaliteitseisen opgenomen. Artikel 5.16, eerste
lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voonwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden, opgesomd
in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voorde uitoefening
van de bevoegdheid. 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:
• 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;
• aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van
vergunningveriening per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van de
concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningveriening samenhangende
maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert
(saldering);
• aannemelijk is gemaakt dat vergunningveriening "niet in betekenende mate"^ bijdraagt aan de
concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgenomen;

Dat is het geval wanneer aannemelijk is, dat het project een toename van de concentratie van fijn stof
(PMio) of stikstofdioxide (NO2) in de omgevingslucht veroorzaakt die niet meer bedraagt dan 3 % van de
jaargemiddelde concentratie van die stof.
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• de activiteit waan/oor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk
geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.
Toelichting op het toepasbaarheidsbeginsel
Bijlage 2 van de Wm bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als
toetsingscriteria in de vergunningveriening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een
niveau aan van de kwaliteitvan de buitenlucht, dat niet mag worden overschreden. De grenswaarden zijn
niet van toepassing op de werkplek als ook op plaatsen waar het publiek normaal gesproken geen toegang
heeft Dit betekent dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting, 'daar waar
mensen worden blootgesteld' (zie toelichting bij de Regeling beoordeling luchtkwaliteit). De Regeling
beoordeling luchtkwaliteit (RBL2007) moet gebruikt worden bij immissieberekeningen en
concentratiemetingen in de buitenlucht.
In de Rbl 2007 (wijziging december 2008, SC 245, 2008) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het
voldoen aan de eisen van de EU Richtlijn 208/50/EG, specifiek bijlage 111 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.
3.11.2 Beoordeling PMio en NO2
Op basis van het bij de aanvraag gevoegde luchtkwaliteitsonderzoek (Onderzoek luchtkwaliteit inrichting
Gebr Borg Recycling BV, Kenmerk R001-4693075EBJ-nja-Vo2-NL, 4 maart 2010, Tauw) is het volgende
geconcludeerd.
Zwevende deeltjes offijnstof(PMIO)
Gebr Borg Recycling B.V. emitteert PM10 vanuit diffuse stofemissie door op~ en overslag en opwerking,
voertuigbewegingen, aggregaat, shovel en kraan, bewegingen.
De achtergrond concentratie bedraagt in 2010, 20,3 pg/m3. Uit de berekening op basis van de bij de
aanvraag gevoegde gegevens blijkt dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof ten hoogste 23,7 pg/m3
(bronbijdrage inclusief achtergrond en verkeer) bedraagt.
Het hoogste aantal dagen dat de daggemiddelde concentratie hoger is dan 50 pg/m3 is 17 dagen.
Bij de berekening van deze luchtkwaliteit is rekening gehouden met de aftrek voor zeezout 5 pg/m3 op de
jaargemiddelde concentratie en 6 dagen op het aantal overschrijdingsdagen).
Zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m3) als de grenswaarde voor het aantal
overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie (35 keer/jaar) worden niet overschreden.
Stikstofdioxide (N02)
Gebr Borg Recycling B.V emitteert NOx (mengsel van NO en N02) als verbrandingsemissie. Voor de
toetsing aan de luchtkwaliteit worden de N02 componenten getoetst. Hierbij wordt in de berekening van de
N02 concentratie rekening gehouden met de omvorming van NO naar N02 onder invloed van Ozon.
De achtergrond concentratie bedraagt in 2010, 10 pg/m3. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie
bedraagt 20,8 pg/m3 (bronbijdrage inclusief achtergrond en verkeer).
Er zijn buiten de inrichting geen overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde van 200 pg/m3
berekend.
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Zowel de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m3) als de grenswaarde voor het aantal
overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie (18 keer/jaar) worden niet overschreden.
3.11.3 Beoordeling zware metalen
Volgens de aanvraag bedraagt kunnen er zware metalen zoals Lood, Arseen, Nikkel en Cadmium in het
fijnstof aanwezig zijn. Hier bij is voor de berekening uitgegaan van de worstcase benadering.
Metaal
Arseen

Gehalte in fijnstof in mg/kg

Nikkel
Cadmium

38 - 700
1 -23

Lood

215-3500

3-33

Arseen (As)
Gebr. Borg Recycling BV emitteren Arseen als bestanddeel van de fijnstofemissie. De bijdrage van Arseen in
dit fijnstof is conform de aanvraag ten hoogste 33 mg/kg (=0,000033 pg/pg).
De hoogste berekende jaargemiddelde concentratie als gevolg van PMio bedraagt ca 3.4 pg/m^. De
berekende bijdrage van de bronnen bedraagt 0,000033*3,4 = 0.00011 pg/m^. De bijdrage is niet relevant
ten opzichte van de richtwaarde van 0,006 pg/m^. De richtwaarde zal derhalve niet worden overschreden
door deze voorgenomen activiteit
Nikkel (Ni)
Gebr Borg Recycling BV emitteren Nikkel als bestanddeel van de fijnstofemissie. De bijdrage van Nikkel in
dit fijnstof is conform de aanvraag ten hoogste 700 mg/kg (=0,0007 pg/pg).
De hoogste berekende jaargemiddelde concentratie als gevolg van PMio bedraagt ca 3,4 pg/m^. De
berekende bijdrage van de bronnen bedraagt 0,0007*3,4 = 0.00238 pg/m^. De bijdrage is niet relevant ten
opzichte van de richtwaarde van 0,02 pg/m . De richtwaarde zal derhalve niet worden overschreden door
deze voorgenomen activiteit
Cadmium (Cd)
Gebr. Borg Recycling BV emitteren Cadmium als bestanddeel van de fijnstofemissie. De bijdrage van
Cadmium in dit fijnstof is conform de aanvraag ten hoogste 23 mg/kg (=0,000023 pg/pg).
De hoogste berekende jaargemiddelde concentratie als gevolg van PMio bedraagt ca 3,4 pg/m^. De
berekende bijdrage van de bronnen bedraagt 0,000023*3,4 = 0.000078 pg/m^. De bijdrage is niet relevant
ten opzichte van de richtwaarde van 0,005 pg/m^. De richtwaarde zal derhalve niet worden overschreden
door deze voorgenomen activiteit
Lood (Pb)
Gebr. Borg Recycling BV emitteren Lood als bestanddeel van de fijnstofemissie. De bijdrage van Lood in dit
fijnstof is conform de aanvraag ten hoogste 3500 mg/kg (=0,0035 pg/pg).
De hoogste berekende jaargemiddelde concentratie als gevolg van PM10 bedraagt ca 3,4 pg/m3. De
berekende bijdrage van de bronnen bedraagt 0,0035*3'4 = 0.012 pg/m^. De bijdrage is niet relevant ten
opzichte van de richtwaarde van 0,5 pg/m^. De richtwaarde zal derhalve niet worden overschreden door
deze voorgenomen activiteit
3.11.4 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 verienen
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij de vergunning voor het aangevraagde initiatief verienen,
omdat de concentratie in de buitenlucht lager is dan de richt en grenswaarden van de in bijlage 2 van de Wm
genoemde luchtverontreinigende stoffen. Dit blijkt uit de berekeningen die zijn uitgevoerd en in bijlage 7 van
de aanvraag zijn opgenomen.
3.12
Geluid
3.12.1 Inleiding
De inrichting ligt op het industrieterrein Oosterhorn. Rond het terrein is een zone vastgesteld. De
geluidsbelasting van alle inrichtingen op het terrein samen mag de zonegrenswaarden niet overschrijden. De
geluidsbelasting is de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT. 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.
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Bij de aanvraag is een akoestisch rapport van Noordelijk Akoestisch Adviesbureau B.V. gevoegd: Onderzoek
geluidsuitstraling opwerkingsinstallatie en op- en overslag Gebroeders Borg Recycling B.V. te Farmsum,
kenmerk 3914/NAA/je/fw/3, 25 februari 2010.
In de representatieve bedrijfssituatie vinden ten behoeve van de opwerkingsinstallatie de volgende
activiteiten plaats:
gedurende 10 uur in de dagperiode in bedrijf zijn van de opwerkingsinstallatie voor AVl-bodemas met
o.a. een vultrechter, breker, zeefinstallatie, zeefstation, aggregaat, transportbanden en
scheidingsinstallaties;
gedurende 10 uur in de dagperiode in bedrijf zijn van een laadschop en mobiele kraan;
gedurende de dagperiode aan- en aft/oer met vrachtwagens
in de avond- en nachtperiode aankomst en vertrek van personenauto's personeel.
Ten behoeve van de op- en overslag van tankcontainers vinden in de representatieve bedrijfssituatie de
volgende activiteiten plaats:
gedurende 4 uur in dag-, 2 uur 40 min. in avond- en 3 uur 20 min. in nachtperiode handling van
tankcontainers met een reachstacker;
in de dag-, avond- en nachtperiode aan- en afvoer van tankcontainers ;
in de dag-, avond- en nachtperiode aankomst en vertrek van personenauto's personeel.
3.12.2 Geluidsbelasting
De grens van de zone ligt in noordoostelijke richting op circa 3700 meter afstand van Gebr. Borg Recycling
BV. De geluidsbelasting van de inrichting bedraagt op de zonegrens ten hoogste 25 dB(A). Hier is ten
hoogste 50 dB(A) ten gevolge van alle bedrijven toegestaan. De woningen in de zone die het dichtst bij
Gebr Borg Recycling BV liggen, zijn gesitueerd in Borgsweer op circa 2100 meter afstand. De
geluidsbelasting van de inrichting bedraagt hier 29 dB(A). Hier is ten hoogste 55 dB(A) ten gevolge van alle
bedrijven toegestaan.
De gemeenteraad van Delfzijl heeft op 25 februari 2010 de Nota "Stad, haven en industrie in harmonie"
vastgesteld. Op 2 maart 2010 is dit door de betrokken Stuurgroep waarin gemeente, provincie en
bedrijfsleven vertegenwoordigd waren, eveneens vastgesteld. Daarmee heeft de gemeente DelfeijI een
samenhangend plan om te komen tot een duurzame oplossing binnen de geluidszone rond onder andere het
industrieterrein Oosterhorn. Dit plan betreft een geluidreductieplan zoals in artikel 3.18, onderdeel E van de
Crisis- en Herstelwet is verwoord en is opgenomen als artikel 67 van de Wet geluidhinder
Uit het akoestisch rapport en de beoordeling van de gezamenlijke geluidsbelasting door de zonebeheerder
blijkt Gebr Borg Recycling BV inpasbaar binnen de vastgestelde criteria voor het industrieterrein DelfeijI. Wij
hebben kunnen vaststellen dat de in de vorige zin bedoelde berekening geen onjuistheden bevat, zodat het
bepaalde in artikel 8.8, lid 3, sub a, tot en met lid 6 van de Wet milieubeheer niet aan veriening van de
gevraagde vergunning in de weg staat.
De geluidsbijdrage van Gebr Borg Recycling BV op de zonegrens en de woningen in de zone is beperkt
Afzonderiljke geluidsbronnen die de geluidsbelasting op de omgeving bepalen en een onnodige
geluidsemissie veroorzaken, zijn niet aanwezig. Onnodige geluidsemissie wordt derhalve voorkomen.
Daarmee wordt Gebr Borg Recycling BV geacht te hebben voldaan aan BBT.
Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op
controlepunten nabij de inrichting en op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens.
De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de aanvraagde geluidsruimte.
De inrichting is geheel nieuw. De aangevraagde geluidsruimte is gebaseerd op prognoses. Daarom is
aanvullend een onderzoeksverplichting in een voorschrift opgenomen.
3.12.3 Maximale geluidsniveaus
De maximale geluidsniveaus (LAmax) veroorzaakt door Gebr Borg Recycling BV bedragen bij de woningen
in de zone ten hoogste 34 dB(A) in zowel de dag-, avond- en nachtperiode. Volgens de Handreiking
industrielawaai en vergunningveriening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale
geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Voor een inrichting
gelegen op een gezoneerd industrieterrein hanteren wij als streefwaarden de voor de woning geldende
grenswaarde voor de geluidsbelasting plus 10 dB.
Aan de streefwaarden wordt voldaan.
Daar ruimschoots aan de streefwaarden wordt voldaan, achten wij het niet nodig de maximale
geluidsniveaus in een voorschrift vast te leggen.

pagina 17 van 51

3.12.4 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 98, 4 en 8 vrachtautotransporten plaats in respectievelijk de
dag , avond en nachtperiode. 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.
3.12.5 Conclusie
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar De grenswaarden voorde geluidsbelasting van de Wgh worden in acht
genomen.
3.12.6 Toelichting voorschriften
Vanwege de grote afstand van de beoordelingspunten tot de inrichting en vanwege de invloed van andere
geluidsbronnen, kan de geluidsbelasting die de inrichting veroorzaakt niet bij de woningen of op de
zonegrens worden gemeten (deze kan wel worden berekend). Daarom zijn, behalve de genoemde
grenswaarden, controlewaarden vastgelegd op 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.
Tegen kleine veranderingen binnen de inrichting is ten aanzien van geluid geen bezwaar Daarom is een
aanvullend 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 grenswaarden bij de woningen en 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.
3.13
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen is trillingshinder niet te
verwachten. Wij achten het niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
3.14
Bodem
3.14.1 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 overleg met vergunningverieners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.
3.14.2 De potentieel bodembedreigende activiteiten
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
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opslag bulkvloeistoffen in bovengrondse tank, vrij van de grond;
los- en laadactiviteiten buikvloeistoffen;
op- en overslag stukgoed in emballage;
op- en overslag stortgoed (ruwe AVl-bodemas en bodemasgranulaat);
afvoer ven/uild hemelwater op de vuilwaterriolering van Groningen Seaports;
op- en/of overslag vloeistoffen in emballage.
Om de risico's te bepalen kan een Bodem-Risico Checklist worden opgesteld. In dit document zijn van alle
bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRBsystematiek. De juiste voorzieningen en maatregelen veriagen de emissiescore. Een emissiescore van 1
betekent een venwaarioosbaar risico en een emissiescore groter dan 1 moeten er aanvullende maatregelen
worden getroffen.De genoemde potentiële bodembedreigende activiteiten hebben een basisemissiescore
variërend van 2 t/m 4. Het gehele terrein wordt vloeistofdicht aangelegd. De emissie score is dan 1
(bodemrisicocategorie A).
3.14.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen
In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te
voorkomen:
• om tot een emissiescore 1 te komen (bodemrisicocategorie A) wordt het gehele terrein vloeistofdichte;
• bodembedreigende oliën en afgewerkte olie worden in een opslagkluis/container boven een lekbak
opgeslagen;
• er zijn hulpmiddelen aanwezig om doelmatig te kunnen optreden bij lekkages, morsingen en incidenten.
In de aanvraag is aangegeven welke bodembeschermende maatregelen zijn getroffen. Deze maatregelen
zijn in overeenstemming met de NRB.
3.14.4 Beoordeling en conclusie
De nog aan te leggen vloeistofdichte voorzieningen geïnspecteerd en goedgekeurd worden en zijn
goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-44.
Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.
3.14.5 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 afeonderiijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling often gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit dienen
te zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Voor de inrichting is in 2008 door Outline Consultancy een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit
onderzoek is gebleken dat verspreid over het terrein, diverse matige tot sterke verontreinigingen met zware
metalen en PAK in de grond is aangetoond. Eco Reest BV een nader milieukundig bodemonderzoek
uitgevoerd. Ten behoeve van het verkrijgen van een saneringsgoedkeuring is en BUS-melding (Besluit
Uniforme Saneringen) bij de provincie Groningen ingediend. De BUS-melding is in bijlage 10 van de
aanvraag opgenomen.
Er zijn zoals in de aanvraag staat vermeld een bodemonderzoeken uitgevoerd namelijk in januari 1993,
maart 1999 en augustus 2007. Hiermee is de kwaliteit van het bodemonderzoek geborgd en zijn de
resultaten betrouwbaar.
Het onderzoek van juni 2008 door Eco Reest BV beschouwen wij als nulsituatie onderzoek.
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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) venwaarioosbaar 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 ven/alt of wordt ingetrokken. De basis hien/oor 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.
3.15
Veiligheid
Opslag van diesel, benzine en olie in tanks
Voor de opslag van gasolie is PGS 30 van toepassing, voorzover die gaat over de bovengrondse opslag in
dubbelwandige 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 MDI in tanks
3.15.1 Opslag MDI in tanks
MDI (difenylmethaan-4,4-diisocyanaat) is een schadelijke stof met een vlampunt van 196 graden Celsius.
MDI is niet ADR geclassificeerd. De stof heeft een smeltpunt van 37 graden Celsius en een kookpunt van
314 graden Celsius. De stof is zwaarder dan water (relatieve dichtheid ten opzicht van water is 1,2) en niet
vluchtig (dampspanning bij 20 graden Celsius is 0,019 Pa).
MDI heeft een hoog vlampunt (slecht brandbaar) en op de opslag in tanks is de richtlijn PGS29 niet van
toepassing. Ook bij de opslag in vaten is geen PGS 15-richtlijn van toepassing, omdat deze stoffen niet
ADR, dus als niet gevaariijk, geclassificeerd zijn.
Zoals bij het onderdeel bodem eerder is aangegeven geldt voor MDI dat zij onder invloed van water snel
reageert tot stabiele inerte poly-urea's, waardoor de kans op indringing in de ondergrond zeer beperkt is. De
bodembedreigende eigenschappen van MDI zijn derhalve beperkt
In de nabijheid van de opslag van MDI mogen geen brandbare stoffen worden opgeslagen om aanstraling
van het MDI in het geval van brand te voorkomen.
Beoordeling
De gevaaraspecten en bodembedreigende aspecten van MDI zijn beperkt Aan de opslag in tanks worden
geen specifieke eisen opgelegd.
3.16
Energie
3.16.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid 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.
De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de
inrichting als niet energie relevant wordt aangemerkt Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid
zoals vastgelegd in de circulaire energie in de milieuvergunning. Inrichtingen met een jaariijks
energieverbruik kleiner dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit
worden daarin als niet energie relevant bestempeld.
Het totale energieverbruik van de inrichting is lager dan de grenzen uit de Circulaire. Wij hebben het dan ook
niet nodig geacht om in dit geval voorschriften over het onderwerp energie in de vergunning op te nemen.
3.17
Grondstoffen- en waterverbruik
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 m3 of meer
leidingwater bedraagt Binnen Gebr Borg Recycling BV BV wordt ca. 2250 m3 leidingwater gebruikt op
jaarbasis. Dit water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor verneveling stationair en mobiel en sanitair gebruik.
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
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3.18
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. Ven/oersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen ven/oerd worden. 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 ven/oersbewegingen zijn de richtinggevende
relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of meer dan
2 miljoen transportkilometers per jaar
Er is geen sprake van overschrijding van de relevantiecriteria zoals wij die voor het ondenwerp verkeer en
ven/oer 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.
3.19
Overige aspecten
3.19.1 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.
3.19.2 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 bij het bevoegd gezag 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.
3.20
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.
3.21
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 achtergrondinformatie betreffen.
In het hierna volgende hoofdstuk Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van
deze ovenwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en onderiing samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

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

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij aan Gebroeders Borg
Recycling B.V. de gevraagde vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor
het mechanisch opwerken van ruwe AVl-bodemas tot primaire grondstoffen en het op- en overslaan van
vloeibare MDI in tankcontainers te verienen, op basis van de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden.
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Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor een termijn van 10 jaar
5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning, met uibondering van bijlage 3, 4, 5, 10, 11, 12. 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 is voltooid en in werking gebracht.
5.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,

voorzitter

, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Gebroeders Borg Recycling B.V. te Farmsum
Burgemeester en Wethouders van de gemeente DelfeijI
Dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's
Rijkswaterstaat Noord-Nederiand
Stroop Raadgevende ingenieurs B.V.
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1

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1
Werktijden binnen de inrichting zijn van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur
De op- en overslag van MDI in tankcontainers kunnen 24 uur per dag 7 dagen in de week plaatsvinden

1.1.2
Aan het toegangshek dient op een bord duidelijk tenminste het volgende zijn vermeld:
• naam en telefoonnummer van de inrichting;
• openingstijden;
• verbod om het terrein te betreden buiten de openingstijden.
1.1.3
Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting
voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.4
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.5
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond
moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
a
alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b
alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met
vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
1.1.6
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.
1.2

Instructies

1.2.1
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen
van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde
veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of
onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig
personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
1.2.2
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast
zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.2.3
Stalling van containers en veriadingen ten behoeve van af- en aanvoer van afvalstoffen, moet op het terrein
van de inrichting plaatsvinden.

1.2.4
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn
opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
1.2.5
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn venwijderd tenzij deze
in een goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.6
Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend het leveren
van remlucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van het
voertuig.
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1.2.7
Van stilstaande moton/oertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
1.3
Bedrijfsbeëindiging
1.3.1
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige
stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overieg
met het bevoegd gezag worden verwijderd.
1.3.2
Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de)
activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen
van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben, moeten in overieg met het bevoegd gezag worden venwijderd tenzij de (delen van de) installaties in
een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.3.3
Indien vergunninghoudster geen gebruik meer wil of kan maken van (een deel van) de vergunning, dient zij
dit terstond schriftelijk te kennen te geven aan het bevoegd gezag.
1.3.4
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden, 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.

2 AFVALSTOFFEN
2.1 Behandeling van afvalstoffen

2.1.1
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand of begraven.

2.1.2
Afvalstoffen mogen niet in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht of terecht kunnen komen.
Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging
van de bodem en/of het oppen/laktewater kan optreden.
2.1.3
Het ven/oer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s)
moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.
2.1.4
Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen
(zwerfvuil) moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging rond de inrichting plaatsvinden,
dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te venwijderen.
2.1.5
Gemorste gevaariijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden
opgenomen met absorberend materiaal. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in
daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.
Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt periite of vermiculite.
2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hien/an 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.
2.2.2
De opslaghoogten van de ruwe AVl-bodemas en bodemasgranulaten mogen maximaal maaiveld +7,00 m.
bedragen.
Ruwe AVl-bodemas dient tussen de keerwanden te worden opgeslagen.
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2.2.3
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.
2.2.4
Afvalstoffen, zoals papierresten en huishoudelijk afval, moeten worden opgeslagen in een gesloten
(pers)container.
2.2.5
Opgeslagen stoffen, die kunnen uitlogen, moeten op een vloeistofdichte ondergrond zijn opgeslagen, waarbij
uittredend vocht wordt opgevangen zonder dat het in de bodem en/of oppervlaktewater kan geraken.
2.2.6
Op de inrichting moeten containers aanwezig zijn, waarin ongewenste (afval)stoffen die onverhoopt in de
geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Volle containers moeten
binnen één week worden afgevoerd.

3 ACCEPTATIE EN REGISTRATIE
3.1
Acceptatie
3.1.1
In de inrichting mogen maximaal in de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden
geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande
tabel.
Euralcode
opwerkingscapaciteit
capaciteit (ton) jaar
maximale
(ton) dag
opslag
capaciteit
(ton)
ruwe AVlbodemas
vloeibare MDI
ferrometalen

19.01.12

500

15.000

19.12.02

100.000
50.000
5500

non-ferrometalen
Onverbrande
restanten

19.12.03
19.12.12

400
300
<20

Bodemasgranulaat
0-4 mm

19.12.09

1800

13.000

Bodemasgranulaat
0-5 mm

19.12.09

7500

60.000

Bodemasgranulaat
4-35 mm

19.12.09

2200

18.000

2500
1000

3.1.2
Alle aangeboden afvalstoffen dienen bij aankomst op het terrein van de inrichting visueel gecontroleerd te
worden door een specifiek met deze taak belaste controleur De visuele controle dient plaats te vinden bij
het lossen van de vracht
3.1.3
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de bij de aanvraag gevoegde procedure
"acceptatie en verwerkingsbeleid" en de procedure "administratieve organisatie en interne controle".
3.1.4
Wijzigingen in de in voorschrift 3.1.3 genoemde procedures moeten, voordat zij worden doorgevoerd,
schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
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3.2
Registratie
3.2.1
Er dient één centraal register aanwezig te zijn waar een exemplaar van de vigerende vergunning(en)
alsmede de resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles, certificaten, plannen e.d. welke
ingevolge de des betreffende voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard. Deze
bescheiden dienen gedurende een periode van tenminste vijfjaar en minimaal gedurende de periode dat zij
van kracht zijn bewaard te worden. Het centraal register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor
controlerende ambtenaren.
3.2.2
Van alle geaccepteerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. afvalstroomnummer
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
3.2.3
Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde
b. naam, adres en woonplaats ven/oerder
c. afleveradres
d. datum afvoer
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. analysegegevens dan wel product/procescertificaten (indien van toepassing)
h. nummer en datum ontheffing (indien van toepassing)
3.2.4
Van partijen die worden geweigerd nadat zij reeds zijn gewogen, moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener
b. naam, adres en woonplaats transporteur
c. locatie van herkomst
d. datum van ontvangst i.e. weigering
e. hoeveelheid (tonnen)
f. omschrijving aard en samenstelling
g. reden van weigering
h. adres en afvoer geweigerd aanbod
i. datum afvoer
Deze gegevens dienen te worden doorgegeven aan het bevoegd gezag.
3.2.5
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De
hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door
middel van een op de inrichting van de Gebroeders Borg BV aan de Valgenweg 6 aanwezige gecertificeerde
weegvoorziening.
De weegvoorziening(en) waan/an gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daan/oor geldende
voorschriften van het Nederiands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van
weegvoorziening(en) aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.

4

OPWERKEN VAN BODEMAS

4.1
Acceptatie
4.1.1
In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de
volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, ten behoeve van het breekproces:
-ruwe AVl-bodemas.
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4.1.2
De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens
onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar een verbrandingsoven worden afgevoerd,
4.2
Bedrijfsvoering
4.2.1
De opwerkinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat voordat het feitelijke proces begint, de ruwe AVlbodemas uitsluitend uit ruwe AVl-bodemas bestaat. Andere materialen moet zijn verwijderd, vóór het
opwerken plaatsvindt
4.2.2
De vergunninghouder is verplicht de voor bewerking aangeboden ruwe AVl-bodemas te bewerken tot de
volgende fracties: bodemasgranulaten, (non)ferro fractie, niet-brandbare restfractie en de brandbare
restfractie welke opnieuw naar een verbrandingsoven gaat.
4.2.3
In de inrichting moet een doelmatige windsnelheidsmeter aanwezig zijn.
4.2.4
Ter beperking van de stofemissie moet het laden en lossen in de openlucht worden gestaakt indien -gelet
op de stuifklasse- de windsnelheid de onderstaande waarden overschrijdt: klasse S4 en S5: 20 m/s,
windkracht 8, stormachtige wind.
Ten behoeve van het bepalen van de windrichting moet in de inrichting een windrichtingmeter aanwezig zijn.
4.2.5
Bodemasgranulaten, mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of afvalstoffen.
De vermelde stoffen dienen tevens gescheiden te worden opgeslagen.
4.2.6
Om stofverspreiding bij overslag tegen te gaan moet de AVl-bodemas voldoende zijn bevochtigd.
4.2.7
De overslag van AVl-bodemas dient te geschieden met gebruikmaking van een werkinstructie.

5
5.1

BODEM
Onderzoeken

5.1.1
Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende
activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende
voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater)
binnen vier weken na beëindiging een eindsituatieonderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek dient te
worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een
daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient
alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, aan ons te zijn overgelegd. De resultaten van het onderzoek
dienen uiteriijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan ons te zijn overgelegd.
5.1.2
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.
5.1.3
Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van
de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
5.1.4
Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek
onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het
herhalingsonderzoek.
5.1.5
De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen 4 maanden na uitvoering van het
bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.
5.2
5.2.1

Bescherming
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De activiteiten die conform het Bodemrisicodocument een blijvend vloeistofdichte voorziening met een
eindemissiescore 1 behoeven, moeten een voorziening hebben die in overeenstemming is met de NRB.
5.2.2
Een vloeistofdichte vloer moet aan alle zijden zodanig zijn begrensd, dat geen vloeistof van het
vloeistofdichte vloergedeelte kan aflopen, anders dan naarde bedrijfsriolering die op het vloeistofdichte
vloergedeelte is aangesloten.
5.2.3
Daar waar op grond van de NRB sprake is van een vloeistofdicht(e) voorziening moet de vloeistofdichtheid
hien/an worden beoordeeld en goedgekeurd worden door een deskundig inspecteur
5.2.4
De schriftelijke instructie met betrekking tot de bedrijfsinterne controles, zoals vermeld in de NRB, moet altijd
op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. Vergunninghoudster moet erop toezien dat
de instructies worden nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten
minste de volgende gegevens worden vermeld:
- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.
De registraties moeten gedurende ten minste 5 jaren worden bewaard in het centraal register
5.2.5
Beschadigingen aan de verharding(en) met bodemrisico categorie A moeten terstond worden gerepareerd,
zodanig dat weer aan wordt voldaan aan bodemrisico categorie A.
5.2.6
Doon/oeren van kabels en leidingen inclusief lekplaten en bevestigingspunten op of in een vloeistofdichte
vloer of verharding moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
5.3
Maatregelen
5.3.1
Als bewijs van vloeistofdichtheid van een vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering moet een
geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening of een inspectierapport, waaruit blijkt dat de voorziening
conform de CUR/PBV 44 vloeistofdicht is, aan het bevoegd gezag kunnen worden getoond. Hiertoe moeten
de reeds aanwezige vloeren, verhardingen of bedrijfsrioleringen, bij het in werking treden van de vergunning,
aan de hand van CUR/PBV-aanbeveling 44, worden geïnspecteerd dooreen Deskundig Inspecteur
5.3.2
Een Deskundig Inspecteur is een persoon die tenminste voldoet aan de eisen van deskundigheid en
onafhankelijkheid, zoals omschreven in Kiwa/PBV-Rapport WF 98-01 "Deskundigheidseisen inspecteur
bodembeschermende voorzieningen". Een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen wordt
verkregen door de inspectie uit te laten voeren door een bij Stichting ODI/VDV aangesloten bureau of door
een op basis van BRL-1151 gecertificeerd bedrijf.
5.3.3
Indien een vloer, verharding of bedrijfsriolering na inspectie niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt,
moeten de door de inspecteur in het inspectierapport geadviseerde herstelmaatregelen binnen de eveneens
in het rapport aangegeven termijn worden uitgevoerd. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet
opnieuw een inspectie overeenkomstig de CUR/PBV-aanbeveling 44 worden uitgevoerd.
5.3.4
De bedrijfsriolering moet voldoen aan de criteria van de eind-emissiescore 2, zoals gesteld in de NRB.
5.3.5
De vloer van de olie/slibafscheider, de opslag van de bovengrondse diesel olietanks moeten vloeistofdicht
zijn uitgevoerd. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloei)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in
de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken.
5.3.6
De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de
checklist opgenomen in CUR/PBV-aanbeveling 44.
5.3.7
Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de
getroffen voorzieningen (good housekeeping).
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5.3.8
Binnen de inrichting dient voldoende absorptiemateriaal aanwezig te zijn om indringing van gemorste stoffen
in de bodem en/of verdere verspreiding daan/an over het terrein te voorkomen door stoffen te absorberen en
op te ruimen. Absorptiemateriaal dient voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn.

6
6.1

GELUID EN TRILLINGEN
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

6.1.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ii) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag
op de aangegeven beoordelingspunten de hierna genoemde grenswaarden niet overschrijden:

Omschrijving

Dag

Avond

Nacht

07,00-19,00 uur

19,00-23,00 uur

23.00-07,00 uur

IVITG 102

Geefsweersterweg 4

23

18

16

MTG 128

Borgsweer 52

25

21

19

Z007

Zonepunt noord

18

14

12

Z014

Zonepunt noordoost

22

17

15

Z021

Zonepunt oost

22

18

16

Z032

Zonepunt zuid

16

12

10

6.1.2
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr.ir) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 6.1.1 op de onderstaande controlepunten de hierna genoemde
controlewaarden niet overschrijden:

Identificatie

Omschrijving

Borg-01 (R01)
Borg-02 (R02)
Borg-03 (R03)
Borg-04 (R04)

controlepunt
controlepunt
controlepunt
controlepunt

Dag

Avond

Nacht

07.00-19,00 uur

19,00-23,00 uur

23,00-07,00 uur

57
57
58
59

58
58
49
49

56
56
47
47

Borg noord-west
Borg noord-oost
Borg zuid-oost
Borg zuid-west

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 grenswaarden 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
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 dit moment en zoals 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
Onderzoeksverplichting
6.3.1
Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de inrichting, dient aan ons college een rapport te worden
overgelegd, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
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een beschrijving van de in het akoestisch onderzoek (Onderzoek geluidsuitstraling
opwerkingsinstallatie en op- en overslag Gebroeders Borg Recycling B.V, te Farmsum, kenmerk
3914/NAA/je/fw/3, datum 25 februari 2010 door het Noordelijk Akoestisch Advieburo B.V.)
geprognosticeerde en/of ten opzichte van dit onderzoek gewijzigde geluidsbronnen en de plaats en
hoogte waarop deze zich bevinden;
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze bronnen, waaronder
begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogen niveau per octaafband en in dB(A);
een berekening van de geluidsbijdragen van de inrichting op de in deze paragraaf omschreven
controle- en beoordelingspunten;
een beschrijving van eventuele genomen dan wel nog te nemen geluidsreducerende maatregelen en
de effecten hien/an op de in deze paragraaf opgenomen controle- en beoordelingspunten teneinde te
voldoen aan de grenswaarden van voorschrift 6.1.1.

7

GEUR

7.1.1
De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroveriast en ter
beperking van geunwaarneming buiten de inrichting, die redelijkenwijs mogelijk zijn.

7.1.2
De geuremissie van de, bodemasvenwerking mag niet meer bedragen van 214 x 10® g.e./uur gedurende
2600 uur per jaar
7.1.3
De geuremissie van de, bodemasvenwerking mag niet meer bedragen van 30 x 10® g.e./uur gedurende 6160
uur per jaar
7.1.4
De geuremissie van de, bodemasopslag mag niet meer bedragen van 40 x 10® g.e./uur gedurende 8760 uur
per jaar

7.1.5
Indien klachten daartoe aanleiding geven, dient vergunninghouder op verzoek van het bevoegd gezag een
onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de klachten en de mogelijkheden om geuroveriast te
voorkomen.

7.1.6

Indien het bevoegd gezag daartoe aanleiding ziet kan het bevoegd gezag vergunninghouder opdragen een
geuronderzoek te laten uitvoeren (bijvoorbeeld analyse van klachten, hinderenquête). Het geuronderzoek
dient door een onafhankelijk bureau te worden uitgevoerd overeenkomstig de wijze vermeld in het
"Document Meten en Rekenen Geur (Publicatiereeks lucht 115 december 1994)".
Het onderzoeksrapport dient, nadat een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot het verrichten van een
geuronderzoek vanwege het bevoegd gezag aan de vergunninghouder is bekendgemaakt, binnen 6
maanden in het bezit van het bevoegd gezag te zijn en dient ten minste te beschrijven:
de 1, 2, 3, 4, 5 en 6 g.e./m3 contouren als 98-percentielwaarde;
de geurconcentraties als 98 percentielwaarde bij de dichtst bijgelegen woningen;
een beschrijving van de geurbelastende activiteiten van de inrichting;
een beschrijving van de technische en organisatorische mogelijkheden welke een reductie van de
geurbelasting tot gevolg hebben;
de kosten van de geurbelasting beperkende mogelijkheden

8 LUCHT
8.1 Stuifgevoelige stoffen
8.1.1
Gemorste AVl-bodemas moet onmiddellijk na beëindiging van het veriaden worden venwijderd.
8.1.2
Indien verstuiving van de opgeslagen stoffen dreigt op te treden dient de vergunninghouder afdoende
maatregelen, in de vorm van nathouden, te treffen om stofoveriast naar de omgeving te voorkomen.
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8.1.3
Dagelijks na gebruik van de installatie(s) moet eventueel ophopende stof binnen de inrichting en
zwerfvuil zowel binnen als buiten de inrichting worden verzameld en zonder stofverspreiding worden
afgevoerd.
8.1.4
Bij losse buitenopslag mogen de grondstoffen niet door verschuiving, venwaaiing of anderszins buiten het
terrein van de inrichting terecht komen.
8.1.5
Tijdens het breken van steenachtig materiaal dient besproeiing te worden toegepast waardoor verwaaiing
van stof kan worden tegen gegaan.

8.1.6
De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport van de
inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van
zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.

8.1.7
Zo vaak als nodig is om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen moet het verharde terrein
van de inrichting worden gereinigd.

8.1.8
Bij de opslagplaatsen van ruwe AVl-bodemas moet preventief bevochtiging plaatsvinden met behulp van
een mobiele of de stationaire sproei-installatie conform de aanvraag. Met deze sproei-installatie moeten de
opslagplaatsen over het volledige oppervlak en tot het hoogste punt kunnen worden besproeid.
8.1.9
De afstortpunten en de overslagpunten van de opwerkinstallatie moeten zijn voorzien van adequate en
effectieve windafschermingen om stofhinder te voorkomen. Tevens moet de storthoogte te zijn beperkt tot
maximaal 1.00 meter

8.1.10
De ruwe AVI bodemas dient op een aantal transportbanden te worden bevochtigd middels beneveling.

8.1.11
Transportbanden dienen te worden overkapt waardoor de verspreiding van stof en onverbranden restanten
zoveel mogelijk wordt voorkomen;
8.1.12
De feeder van de opwerkinstallatie moet met een stationair vernevelingsysteem worden uitgerust om diffuse
stofemissies te beperken.

8.1.13
Indien bij het op- en overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofverspreiding
zodanig is dat redelijkenwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten
de werkzaamheden die de oorzaak hien/an zijn terstond worden gestaakt.

9 AFVALWATER
9.1
Algemeen
9.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a
de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar
riool behorende apparatuur;
b
de venwerking niet wordt belemmerd van slib, venwijderd uit een openbaar riool.
9.2

Afvalwater opslag MDI

9.2.1
Bedrijfsafvalwater en hemelwater, afkomstig van het terrein waar de MDI is opgeslagen, moet door een
slibvangput en een olie-afscheider worden geleid, voordat het op het oppen/laktewater wordt geloosd.
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9.3
Afvalwaterstromen
9.3.1
Het afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie mag op de riolering via de zoute
afvalwaterzuiveringsinstallatie (ZAWZl) van North Water BV op het Zeehavenkanaal Delfzijl worden geloosd.
9.3.2
De lozing van het in voorschrift 9.3.1 het eerste lid genoemde afvalwater dient plaats te vinden een
doelmatig functionerende voorziening voor steekbemonstering.
9.3.3
De bemonsteringsvoorziening dient goed en veilig bereikbaar te zijn voor de daartoe bevoegde ambtenaren.
9.4
Lozingseisen
9.4.1
Het afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie, zoals bedoeld in voorschrift 9.4.1, mag
de in de Tabel 1 genoemde waarden van de betreffende parameter, gemeten in enig steekmonster, niet
overschrijden;
Tabel 1
parameter
■

'

Grens
waarde
J^::^K:

■

Eenheid

Analysemethode

Rapportage
grens

^.■c^'.Jth Ï'?V ■■^•cV'i ^'7>V<^^;
ontsluiting: NE N6961
##
mg/l
meting: NE N 6966

som zware
metalen *

1

cadmium

0,2

ug/i

ontsluiting: NE N6961
meting: NEN 6966

0,1 pg/l

kwik

1

ug/i

ontsluiting: NE N6961
meting: NE NE N 1483

0,05 pg/l

AOX'™'

100

ug/i

NEN 1485

10 pg/l

onopgeloste
bestanddelen

100

mg/l

NEN 6621

1 mg/l

Opmerkingen
*:
**:

***:

som van de metalen: chroom, koper, lood, nikkel en zink;
de rapportagegrens is voor chroom en nikkel 0,005 mg/l, voor
koper
0,001 mg/l en voor lood en zink 0,01 mg/l;
AOX staat voor adsorbeerbare organochloorverbindingen.

9.4.2
De parameters, zoals bedoeld in het eerste lid, dienen te worden bepaald volgens de in tabel 1 genoemde
analysemethode en met inachtneming van de bijbehorende rapportagegrens.
9.4.3
De hoeveelheid afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie in voorschrift 9.3.1, mag
niet meer bedragen dan 2,5 m^ per uur
9.5

Meten, bemonsteren, analyseren en rapporteren

9.5.1
Het te lozen afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie, zoals bedoeld in voorschrift
9,3.1, dient door de vergunninghouder door bemonstering en analyse te worden gecontroleerd.
9.5.2
De in het voorschrift 9.5.1 bedoelde controle betreft de analyse van de in Tabel 2 genoemde parameters,
gemeten ter plaatse van de bemonsteringsvoorziening in een willekeurig steekmonster
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Tabel 2
parameter

Frequentie

Eenheid

Analyse
methode

Rapportagegrens

som zware
metalen*

maandelijks

mg/l

ontsluiting: NEN6961
meting: NEN 6966

**

cadmium

maandelijks

ug/i

ontsluiting: NEN6961
meting: NEN 6966

0,1 pg/l

kwik

maandelijks

|jg/i

ontsluiting: NEN6961
0,05 pg/l
meting: NEN-EN 1483

AOX'™'

maandelijks

fenolindex
onopgeloste
bestandsdelen

ug/i
maandelijks ug/i

NEN 1485

10 pg/l

DIN EN ISO 14402

10 pg/l

mg/l

NEN 6621

1 mg/l

maandelijks

*:
som van de metalen: chroom, koper, lood, nikkel en zink;
**: de rapportagegrens is voor chroom en nikkel 0,005 mg/l, voor koper 0,001 mg/l
en voor lood en zink 0,01 mg/l.
***:AOX staat voor adsorbeerbare organochloon/erbindingen

9.5.3
De parameters dienen maandelijks te worden bepaald volgens de in de Tabel 2 genoemde
analysemethoden, met inachtneming van de bijbehorende rapportagegrens.
9.5.4
De meet- en analyse resultaten met betrekking tot de te controleren afvalstroom dienen uiteriijk één maand
na afloop van ieder kwartaal aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
9.5.5
Afwijkingen van de in het tweede en/of derde lid bedoelde wijze van rapporteren, frequentie van de te
verrichten analyses en vermelde analysemethoden behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van het
bevoegd gezag.

10
OPSLAG AARDOLIEPRODUKTEN IN EEN BOVENGRONDSE TANK EN
AFLEVERING
10.1 Opslag

10.1.1
In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55°C, zoals
bijvoorbeeld dieselolie, inpandig worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.
10.2Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud

10.2.1
Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten voldoen aan PGS 30, van welke richtlijn de
artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet van toepassing zijn op een bovengrondse tank die is
opgericht voor 1 oktober 2000.
10.2.2
Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of
certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moeten mede zijn
begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen.
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10.3Registratie en bewaring van documenten

10.3.1
Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van:
de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;
de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.

10.3.2
Deze documenten of een kopie daan/an moeten ten minste vijfjaren na dagtekening in een logboek of
kaartsysteem worden bewaard.
10.3.3
De certificaten van leidingen en appendages en installatiecertificaten en bewijzen moeten zolang zij geldig
zijn, in een logboek of kaartsysteem worden bewaard.

11

OPSLAG VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

11.1 Opslag van afvalstoffen
11.1.1
Vloeibare gevaariijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden afgevoerd.
11.1.2
De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen
de opgeslagen vloeistoffen.
11.1.3
Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een
vloeistofdichte lekbak. De lekbak moet tegen inregenen zijn beschermd.
11.1.4
Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de
opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet
meegerekend te worden
11.1.5
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.
11.1.6
Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende
emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende
emballage worden overgebracht in een overmaats vat.
11.1.7
Vloeibare afvalstoffen in bovengrondse of ondergrondse tanks moeten in de inrichting worden bewaard in
overeenstemming met de voorschriften voor de opslag van vloeistoffen in bovengrondse respectievelijk
ondergrondse tanks.
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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 verieend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalvenwijdering.
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaariijkestoffen.nl
- DIN, DlN-lSO, 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 Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voorde afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een
andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om
de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen
of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden
toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkenwijs in Nederiand of daarbuiten te verkrijgen
zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of
immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).
BODEMINCIDENT:
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Een incident waan/an op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen
belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat
bodembelasting is opgetreden.
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarioosbaar bodemrisico.
BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende
activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de
bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.
BREF:
Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
EMISSIE:
De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
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.
IMMISSIE:
De concentratie in de omgeving (op leefniveau).
IPPC-RICHTLIJN:
Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 3398:
Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.
NEN 3399:
Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.
NEN 6411:
Water - Bepaling van de pH.
NEN 6414:
Water en slib - Bepaling van de temperatuur
NEN 6487:
Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6654:
NEN-EN 13725:
Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.
NEN-EN 15259:
Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en
voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.
NEN-ISO 22743:
Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA),
NER:
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Een door de Commissie Emissies Lucht (CEL) vastgesteld pakket van richtlijnen (de Nederiandse Emissie
Richtlijnen - Lucht) voor de emissies naar de lucht, uitgegeven door het Stafbureau NeR, thans het
Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil).
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Informatiecentrum Milieuvergunningen
(InfoMil).
NULSITUATIE:
De kwaliteitvan de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.
PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
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.
POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard
van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de
activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten
beschouwing gelaten.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
STUIFGEVOELIGE STOFFEN:
Conform de Nederiandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de
volgende klasse-indeling gehanteerd:
S I : sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;
S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;
S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.
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.
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BIJLAGE 2 : ADVIES RIJKSWATERSTAAT
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A d v i e s R i j k s w a t e r s t a a t Gebroeders B o r g BV
Advies voor het lozen van afvalwater via de ZAWZl op het Zeehavenkanaal te DelfeijI.
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1.

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 5 maart 2010 een verzoek om advies voor het lozen van
afvalwater op de riolering ontvangen met betrekking tot de aanvraag van de gebroeders Borg Recycling BV
voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer De aanvraag betreft een inrichting voor het
mechanische opwerken van ruwe AVI bodemas in een droge opwerkingsinstallatie en het op en overslaan
van MDI ovenwegen begrippenlijst in tankcontainers. De inrichting is gelegen aan de Metaalpark 9 te
Farmsum.
Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:
•
•
•

huishoudelijk afvalwater;
afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie;
verontreinigd hemelwater afkomstig van het terrein van de op en overslag van vloeibare MDI.

Het hemelwater afkomstig van het terrein van de op en overslag van vloeibare MDI wordt op de sloot
geloosd. Voor deze lozing is het waterschap Hunze en Aa's bevoegd gezag. Deze lozing zal daarom geen
onderdeel uitmaken van dit advies.

2.

Advies

Gelet op de bepalingen van de Wet milieubeheer en de hieronder vermelde ovenwegingen adviseert de
Minister van Verkeer en Waterstaat als volgt:
•

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard
en de omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteitvan het ontvangende
oppen/laktewater wordt de lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen
bezwaren tegen het verienen van de gevraagde vergunning;
Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de
Watenwet genoemde doelstellingen.

•

3.

Voorschriften

3.1

Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 1 Afvalwaterstromen
1. Het afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie mag op de riolering via de zoute
afvalwaterzuiveringsinstallatie (ZAWZl) van North Water BV op het Zee haven ka naai Delfzijl worden
geloosd.
2. De lozing van het in het eerste lid genoemde afvalwater dient plaats te vinden een doelmatig
functionerende voorziening voor steekbemonstering.
3. De bemonsteringsvoorziening dient goed en veilig bereikbaar te zijn voor de daartoe bevoegde
ambtenaren.
Artikel 2 Lozingseisen
1. Het afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie, zoals bedoeld in artikel 1, eerste
lid, mag de in de Tabel 1 genoemde waarden van de betreffende parameter, gemeten in enig
steekmonster, niet overschrijden;
Tabel 1

parameter

Grens
waarde

Eenheid

Analysemethode
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Rapportage
grens

parameter

Grens
waarde

Eenheid

Analysemethode

som zware
metalen *

1

mg/l

ontsluiting: NE N6961
meting: NEN 6966

cadmium

0,2

ug/i

ontsluiting: NE N6961
meting: NEN 6966

0,1 pg/l

kwik

1

ug/i

ontsluiting: NE N6961
meting: NENEN 1483

0,05 pg/l

AOX"™"

100

ug/i

NEN 1485

10 pg/l

onopgeloste
bestanddelen

100

mg/l

NEN 6621

1 mg/l

Opmerkingen
*:
**:
koper

som van de metalen: chroom, koper, lood, nikkel en zink;
de rapportagegrens is voor chroom en nikkel 0,005 mg/l, voor

Rapportage
grens
##

0,001 mg/l en voor lood en zink 0,01 mg/l;
AOX staat voor adsorbeerbare organochloon/erbindingen.

***:

2. De parameters, zoals bedoeld in het eerste lid, dienen te worden bepaald volgens de in tabel 1
genoemde analysemethode en met inachtneming van de bijbehorende rapportagegrens.
3. De hoeveelheid afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie in artikel 1, eerste lid
onder b, mag niet meer bedragen dan 2,5 m^ per uur
Artikel 4
Meten, bemonsteren, analyseren en rapporteren
1. Het te lozen afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie, zoals bedoeld in artikel 1,
eerste lid, dient door de vergunninghouder door bemonstering en analyse te worden gecontroleerd.
2. De in het eerste lid bedoelde controle betreft de analyse van de in Tabel 2 genoemde parameters,
gemeten ter plaatse van de bemonsteringsvoorziening in een willekeurig steekmonster
Tabel 2
parameter

Frequentie

Eenheid
'.

■■■

Analyse
methode

Rapportage
grens

' 

som zware
metalen*

maandelijks

mg/l

ontsluiting: NE N6961
meting: NEN 6966

**

cadmium

maandelijks

ug/i

ontsluiting: NE N6961
meting: NEN 6966

0,1 pg/l

kwik

maandelijks

ug/i

ontsluiting: NE N6961
0,05 pg/l
meting: NENEN 1483

AOX"^

maandelijks

NEN 1485

10 pg/l

fenol index

maandelijks

ug/i
ug/i

DIN EN ISO 14402

10 pg/l

onopgeloste
bestandsdelen

maandelijks

mg/l

NEN 6621

1 mg/l

*:
som van de metalen: chroom, koper, lood, nikkel en zink;
**: de rapportagegrens is voor chroom en nikkel 0,005 mg/l, voor koper 0,001 mg/l
en voor lood en zink 0,01 mg/l.
***:AOX staat voor adsorbeerbare organochloon/erbindingen

3.

De parameters dienen maandelijks te worden bepaald volgens de in de Tabel 2 genoemde
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analysemethoden, met inachtneming van de bijbehorende rapportagegrens.
De meet- en analyse resultaten met betrekking tot de te controleren afvalstroom dienen uiteriijk één
maand na afloop van ieder kwartaal aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
5. Afwijkingen van de in het tweede en/of derde lid bedoelde wijze van rapporteren, frequentie van de te
verrichten analyses en vermelde analysemethoden behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van het
bevoegd gezag.

4.

4.

Overwegingen algemeen

Gebroeders Borg Recycling BV heeft een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer ingediend
voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het mechanische opwerken van ruwe AVI
bodemas in een droge opwerkingsinstallatie en het op en overslaan van MDI in tankcontainers. De inrichting
is gelegen aan de Metaalpark 9 te Farmsum.
Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:
1.
2.
3.

huishoudelijk afvalwater;
afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie;
verontreinigd hemelwater afkomstig van het terrein van de op eb overslag van vloeibare MDI.

Adi
Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig uit de unit (kantoor, kantine en sanitair) voor het personeel. Op het
terrein zijn circa 7 personen werkzaam.
Ad 2
Het verontreinigd terreinwater ontstaat als gevolg van het vrijkomen van eluaat uit de in opslag gelegen ruwe
AVl-bodemas en bodemasgranulaat. Dit afvalwater wordt via de vuilwaterriolering van Groningen Seaports
op de ZAWZl worden geloosd.
Bij hevige neerslag fungeert het terrein zelf als bufferopslag. Dit is mogelijk door de indeling van het terrein
met keerwanden en opstaande randen langs de grenzen van het terrein.
Het afvalwater onder Ad 1 en Ad 2 wordt na zuivering in de ZAWZl geloosd op het Zeehavenkanaal dat
onderdeel is van het oppervlaktewateriichaam Eems-Dollardestuarium.
Ad 3
Het hemelwater afkomstig van het terrein waar de tankcontainers met vloeibare MDI worden op en/of
overgeslagen, wordt op de sloot geloosd. Voor deze lozing is het waterschap Hunze en Aa's bevoegd gezag
en zal daarom geen onderdeel uitmaken van dit advies.

5.
5.1
5.1.1

Toetsing van de aanvraag
Algemeen
Beleid en regelgeving algemeen

De Watenwet
Op 22 december 2009 is de Watenwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot één wet,
de Watenwet. De Watenwet regelt het beheer van oppen/laktewater en grondwater, en verbetert ook de
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
Het Nationaal Waterplan (NWP)
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan (NWP) vastgesteld. Dit plan geeft op
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam
waterbeheer Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, aanwezigheid van
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voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water Ook worden de maatregelen
genoemd die hien/oor worden genomen.
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en ven/angt alle
voorgaande nota's waterhuishouding. Het NWP is opgesteld op basis van de Watenwet.
De hoofddoelstelling van het rijksbeleid is een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee
als natuurgebied en behoud van het open landschap. Het rijk heeft in aansluiting op de Nota Ruimte het
beleid voor de Waddenzee uitgewerkt in de Derde Nota Waddenzee Planologische Kernbeslissing (PKB)
Waddenzee. Daarnaast zet het rijk zich in voor grensoverschrijdende bescherming van de Waddenzee,
inclusief het Eems-Dollardestuarium. De Nederiandse Waddenzee maakt immers deel uit van een
internationaal uniek natuurgebied dat loopt van Den Helder tot aan de Deense kust. In het Waddengebied is
het samengaan van een werelderfgoed met veiligheid en leefbaarheid de opgave. Naast natuur en veiligheid
dient ook naar landschap, visserij, recreatie, wonen en ruimtelijke kwaliteit van de gehele kusfeone te
worden gekeken.
Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren
Het BPRW beschrijft het beheer & onderhoud en het water- en verkeersmanagement in de rijkswateren voor
de komende zes jaar De koers en richting hien/oor worden uitgezet in het beleid voor water en scheepvaart.
Voor water is dat het Nationaal Waterplan en voor scheepvaart de Nota Mobiliteit. Het BPRW is voor het
rijkswater te beschouwen als een uitvoeringsplan waarin beleidslijnen en speerpunten uit beide
beleidsprogramma's worden vertaald naar beheer en onderhoud.
Kaderrichtlijn Water
In december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De KRW stelt doelen verplicht voor een
goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater- en het grondwater in 2015. In 2015
moet het oppervlaktewater voldoen aan:
• , normen voor chemische stoffen (waaronder de zogeheten prioritaire stoffen)
• ecologische doelstellingen: een gevarieerde planten- en dierenwereld en een natuuriijke inrichting.
5.1.2
De Waterwet in relatie tot het advies
De Watenwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor het advies naar aanleiding van de aanvraag. In
dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
• voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en water-schaarste; in
samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteitvan
watersystemen en
• ven/ulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
5.2
5.2.1

Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam
Regelgeving en beleid

Landelijk beleid ten aanzien van emissies
Het Besluit kwaliteit en monitoring water (BKMW) is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met
waterkwaliteitseisen voor de implementatie van de KRW en andere watergerelateerde waterrichtlijnen. Dit
toetsingskader vormt een aanvulling op het reeds bestaande vergunningenbeleid.
Het toetsingskader voorziet voor lozingen van chemische stoffen en warmte als vertrekpunt in continuering
van het bestaande emissiebeleid. Concreet houdt dat in dat een beoordeling wordt uitgevoerd volgens het
preventieve emissiespoor en volgens de emissie-immissietoets op het niveau in en nabij de mengzone.
Voor de KRW wordt op het niveau van het waterlichaam een beoordeling toegevoegd. Deze beoordeling
betreft de verstoring van het verbeteringstraject gericht op het bereiken van doelen, het risico van
achteruitgang en de eisen die gelden vanuit specifieke beschermde functies.
Voor ieder watertype bestaan specifieke maatlatten voor de beoordeling van de verschillende
kwaliteitselementen. Belangrijk zijn ingrepen waarbij een substantieel deel van het maatgevende areaal
(bijvoorbeeld ondiepe waterzone op land-waterovergang) verdwijnt of de natuuriijke kwaliteitskenmerken
(vorm, dynamiek) structureel worden aangetast. Negatieve effecten op de ontwikkelingsmogelijkheden voor
waterplanten (macrofyten) krijgen extra aandacht omdat aard en omvang van aanwezige waterplanten een
pagina 44 van 51

belangrijke stuurfactorzijn voorde overige kwaliteitselementen. Naar venwachting treedt niet snel
achteruitgang in een waterlichaam op, maar bij omvangrijke of meerdere kleinere ingrepen kan dit wel
gebeuren.
Risico's als gevolg van nieuwe activiteiten zijn echter niet bij voorbaat uit te sluiten. Een beoordeling per
geval blijft daarom noodzakelijk.
Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de
tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.
Voor het kwaliteitsbeheer in rijkswateren heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende
betekenis.
De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle wateriichamen. Deze
algemene doelstelling krijgt een nadere uitwerking in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water.
Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit
beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder
kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer
aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het
voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' toepast.
Op grond van het in de PKB Waddenzee voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de
minimumkwaliteit, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het venwaarioosbaar
risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn.
Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen, wordt toepassing van de beste beschikbare
technieken (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd.
Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede
hoofduitgangspunt van beleid bovendien een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel
wordt onderscheid gemaakt tussen gevaariijke stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-stillbeginsel kunnen, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak,
aanvullende eisen noodzakelijk zijn.
Hierboven is aangegeven dat een bedrijf of lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' dient toe te
passen. In artikel 1.1 van de Wm is de volgende definitie voorde'beste beschikbare technieken'gegeven:
'de voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken,
te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in
aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort,
kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkenwijs in Nederiand of
daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting,
de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze
waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld'...
Regelgeving met betrekking tot best beschikbare technieken (IPPC)
Regeling aanwijzing BBT-documenten
In de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' zijn door de Staatssecretaris van VROM en de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat documenten aangewezen die gebruikt moeten worden bij het bepalen van de
best beschikbare technieken (BBT). Deze ministeriële regeling is vastgesteld op 24 oktober 2005, nr
DGM/SB2005193901 en gewijzigd op 14 maart 2007 (nr DJZ2007003855), 8 november 2007 (nr
DGM/SB2007104105) en 10 december 2008 (nr DGM/K&L2008115043).
In artikel 1 van de regeling is bepaald dat voor de zogenaamde GPBV-installaties (IPPC-installaties) in ieder
geval rekening moet worden gehouden met de in tabel I vastgestelde Europese informatiedocumenten over
BBT. Verder is in artikel 1 van de regeling bepaald dat bij de vergunningveriening tevens de in tabel 2
genoemde Nederiandse informatiedocumenten over BBT moeten worden toegepast Dit zijn onder andere
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de zogenaamde bedrijfstakstudierapporten van de Commissie Integraal Waterbeheer en het Landelijk
Bestuuriijk Overieg Water
Europese informatiedocumenten
In de zogenoemde 'BAT reference documents' (BREF's) zijn voor IPPC-installaties per bedrijfstak of per
activiteit de best beschikbare technieken weergegeven (in het Engels Best Available Techniques = BAT). De
BREF's worden opgesteld voor elke industriële activiteit die genoemd wordt in Bijlage I van de IPPC-richtlijn.
Daarnaast zijn er de zogenaamde horizontale BREF's, waarin de best beschikbare technieken voor een
bepaalde activiteit zijn vastgesteld.
Beleid (prioritair) gevaariijke stoffen
De richtlijn 2006/11/EG heeft betrekking op de verontreiniging van bepaalde gevaariijke stoffen (ook de term
'zwarte lijststoffen' wordt wel gebruikt) die in het aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. De
richtlijn beoogt een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door
deze gevaariijke stoffen.
De lidstaten dienen alle passende maatregelen te nemen ter beëindiging van de verontreiniging door de
gevaarlijke stoffen genoemd in lijst I van de bijlage van de richtlijn. Voor de stoffen genoemd in lijst 11 geldt
dat de lozing van deze stoffen verminderd moet worden. Het Nederiands beleid is erop gericht om ook voor
stoffen op lijst 11 de lijst 1 aanpak te volgen.
Lozingen die stoffen bevatten die behoren tot de in de consolidatierichtlijn 2006/11 genoemde groepen en
families van stoffen en waan/oor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld, worden in principe vergund voor
beperkte duur (maximaal 10 jaar; zie: "Regeling tijdelijke vergunning voor lozing van zwarte lijststoffen".
Staatscourant 24 september 2003, nr 184 / pag. 16).
Voor wat betreft de vraag in welke gevallen bij lozing van deze stoffen een tijdelijke vergunning dient te
worden verieend, wordt het beleid zoals is neergelegd in hoofdstuk IV (§ 4.9.1) van het ClW-rapport
Handboek Wvo-vergunningveriening gevolgd.
In de Kaderrichtlijn Water worden 33 stoffen aangemerkt als prioritair dan wel prioritair gevaariijk. Deze lijst
overiapt niet geheel lijst I van richtlijn 2006/11/EG. Ook de Kaderrichtlijn beoogt een einde te maken, dan wel
beperkingen op te leggen, aan de waten/erontreiniging door deze prioritaire stoffen.
De waterkwaliteitsdoelstelling van de Waddenzee
In het kader van de vergunningveriening is getoetst of de lozing van Gebroeders Borg recycling BV een
significante bijdrage levert aan het overschrijden van de VR en/of de functies van het EemsDollardestuarium als onderdeel van de Waddenzee nadelig beïnvloedt
Risico's van onvoorziene lozingen
De waterkwaliteitvan het oppen/laktewaterlichaam kan ernstig verstoord raken als gevolg van industriële
onvoorziene lozingen. Ten einde onvoorziene lozingen te voorkomen dan wel te minimaliseren, heeft de CIW
het rapport "Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen" opgesteld. Het rapport is in principe van
toepassing op alle situaties die een risico voor het oppen/laktewaterlichaam kunnen vormen. Het
beleidskader kan zodoende worden toegepast in het kader van de Watenwet- en Wm vergunningveriening
en trajecten in het kader van het besluit risico's zware ongevallen (BRZO'99). Het BRZO is de wettelijke
implementatie van de Europese Seveso 11 Richtlijn, die tot doel heeft de risico's van grote ongevallen met
gevaariijke stoffen in de industrie, voor zowel mens als milieu, zo klein mogelijk te maken.
In het kader van de Waterwet betekent dit dat analoog aan de aanpak van reguliere lozingen van afvalwater
de emissie-aanpak ook geldt voor onvoorziene lozingen. Primair moet worden voldaan aan de "stand der
veiligheidstechniek". Dit beperkt de kans en/of de omvang van de negatieve effecten van onvoorziene
lozingen. Vervolgens zullen de resterende risico's in kaart moeten worden gebracht volgens de
selectiemethodiek voor stoffen en activiteiten verwoord in bijlage 2 van beleidsnota 'Integrale aanpak van
risico's van onvoorziene lozingen' (CIW). Deze selectie-methodiek is uitgebreid beschreven in het Rizarapport "Beschrijving van de methode voor de selectie van activiteiten binnen inrichtingen ten behoeve van
het uitvoeren van studie naar de risico's van onvoorziene lozingen".
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
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Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden, verder
aangehaald als 'Activiteitenbesluit'. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten, die binnen
inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de
vergunningplicht op grond van de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor een
groot aantal inrichtingen opgeheven.
Het activiteitenbesluit onderscheidt drie type inrichtingen, type A, B en C. Inrichtingen ingedeeld in de type A
en B vallen geheel onder de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en hebben geen vergunning nodig.
Voor inrichtingen type C blijft in beginsel een vergunning nodig. Daarnaast kunnen ook algemene regels van
toepassing zijn op de vergunningplichtige bedrijven.
5.2.2
Overwegingen ta.v. de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen (waterkwaliteit)
Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor de onderhavige lozingssituatie, zijn de in artikel
5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten en de verplichtingen
zoals die in de artikelen 8.12, 8.12a en 8.12b van de Wet milieubeheer zijn venwoord, speciaal in
aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen
en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.
Toetsing aan de beste beschikbare technieken (BBT)
In Bijlage I van de IPPC-richtlijn is aangegeven welke categorieën van industriële activiteiten onder de
werkingssfeer van de Richtlijn vallen. In deze bijlage zijn de installaties en activiteiten benoemd. De
activiteiten van gebroeders Borg recycling B.V. vallen niet onder een categorie van bijlage 1 van de IPPCrichtlijn.
Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de BREF afgas- en afvalwaterbehandeling en de nota "best
beschikbare technieken voor de behandeling van bodemas van huisvuilverbranding" gediend als
referentiekader voor de beste beschikbare technieken.
Het huishoudelijk afvalwater en het verontreinigd hemelwater afkomstig van het terrein waar de bodemas
wordt opgewerkt, wordt geloosd op de vuilwaterriolering van Groningen Seaports.
Het afvalwater wordt vervolgens gezuiverd in de ZAWZl. Op grond van de gegeven karakteristieken van het
afvalwater, wordt hiermee voldaan aan ten minste de BBT.
Zwarte lijststoffen
In het afvalwater zijn lage concentraties zwarte lijststoffen aanwezig. De technieken omschreven in de
relevante BREF bieden voldoende waarborgen dat de lozing van zwarte lijststoffen wordt geminimaliseerd.
Niet is gebleken dat er naast de technieken die in de BREF zijn omschreven andere technieken zijn die voor
de onderhavige situatie als BBT dienen te worden aangemerkt.
Immissietoets
Voor de lozing naar oppen/laktewater is de immissietoets uitgewerkt in het ClW-rapport "Emissie-immissie,
prioritering van bronnen en de immissietoets". Met de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing leidt tot
onaanvaardbare concentraties in het watersysteem, nadat de beste beschikbare technieken zijn toegepast
om de emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets gebruikt moet
worden voor de toets aan het stand-still-beginsel. Bij bestaande lozingen kunnen aanvullende eisen bovenop
BBT alleen op grond van de immissietoets worden voorgeschreven als het maximaal toelaatbare
risiconiveau (MTR) in het ontvangende oppen/laktewater wordt overschreden.
Voor zover dit nog niet onden/angen is door de MKN, MTR- of VR-gehaltes (streefwaarde) voor een
bepaalde stof, dient daarnaast ook getoetst te worden of de lozing, gelet op de stofspecifieke acute toxiciteit,
aanvaardbaar is voor het ontvangende oppervlaktewater of dat aanvullende maatregelen moeten worden
voorgeschreven.
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Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige lozing geen significante bijdrage levert aan het overschrijden
van de MKN en VR waarden voor de geloosde stoffen. Ook leidt de lozing niet tot acuut toxische effecten
voor waterorganismen en/of in het sediment levende organismen. Daarom worden er op grond van de
waterkwaliteitstoets geen nadere eisen gesteld aan de onderhavige lozing.
Toetsing Stand-still-beginsel
Na de Immissietoets is een beoordeling uitgevoerd op basis van het stand-still-beginsel. Het stand-stillbeginsel, zoals beschreven in paragraaf 5.2.1, heeft betrekking op het effect op het ontvangende
oppen/laktewater en niet op de emissie zelf. Op grond van het stand-still-beginsel wordt derhalve getoetst of
de bijdrage aan de verslechtering van de waterkwaliteit significant is.
Uit de Immissietoets blijkt dat deze lozing geen significante bijdrage levert aan het overschrijden van de
gestelde waterkwaliteitsdoelstelling. De lozing voldoet aan de uitgangspunten van BBT. Daarnaast is de
restlozing niet onaanvaardbaar voor het ontvangende oppervlaktewater. De toegestane lozing is derhalve
niet in strijd met het stand-still-beginsel.
Inspanninqsbeginsel en voorzorgprincipe
Omdat onderhavige lozing ten minste beantwoordt aan BBT is voldaan aan het inspanningsbeginsel. Na
toetsing van de emissieaanpak, de immissietoets en de toetsing aan het standstill-beginsel, kunnen
negatieve gevolgen van de restlozing voor het ecosysteem van het Eems-Dollardestuarium worden
uitgesloten. Derhalve voldoet onderhavige lozing tevens aan het voorzorgprincipe.
Kaderrichtlijn Water
Uit de Immissietoets blijkt dat de onderhavige nieuwe lozing geen significante bijdrage levert aan het
overschrijden van waterkwaliteitsdoelstellingen die zijn vastgesteld voor de Waddenzee.
In dit kader wordt derhalve geconcludeerd dat als gevolg van de lozing de betreffende VR-waarden ter
hoogte van het meetpunt, dat representatief worden geacht voor het beoordelen van de toestand van het
Eems-Dollardestuarium, als onderdeel van de Waddenzee, en die gelijk dan wel strenger zijn dan de normen
voor de KRW, niet zullen worden overschreden.
De aangevraagde lozing zal er dus niet toe leiden dat de afstand tot de te behalen KRW-doelstelling voor het
betreffende waterlichaam als geheel groter wordt. In dat geval is derhalve géén sprake van achteruitgang in
het licht van de wijze waarop dat in de KRW is verwoord en is de aangevraagde lozing niet in strijd met het
principe van 'geen achteruitgang' uit de KRW.
Beoordeling risico's van onvoorziene lozingen
Gebroeders Borg Recycling B.V. valt niet onder de werking van het Brzo'99. Er hoeft dan ook geen
veiligheidsrapport opgesteld en ingediend te worden.
Op het terrein is een opslagtank van 1000 liter gasolie in gebruik. Deze opslag voldoet aan PGS 30.
Hiermee voldoet de opslag van gasolie aan de stand der veiligheidstechniek.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
De inrichting betreft een type C-inrichting. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit
en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De lozing van het huishoudelijk
afvalwater is in dit kader relevant
Onderbouwing voorschriften
Voor diverse parameters worden lozingseisen gesteld. Deze waarden zijn conform BBT en uit de aanvraag
blijkt dat deze waarden haalbaar zijn.
Het afvalwater afkomstig van het terrein van de opwerkingsinstallatie dient bemonsterd te worden. De
parameters zijn opgenomen ten behoeve van traditionele handhaving. De bemonsteringsfrequentie is
maandelijks. Op deze wijze wordt een goed beeld van het lozingspatroon verkregen.
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Elk kwartaal moet worden gerapporteerd over de analyseresultaten,
5.2.3
Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en
waterkwantiteit)
De lozing van het afvalwater staat vanuit het oogpunt van waterkwantiteit de functies van het water niet in de
weg.
5.2.4

Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door water-systemen

In het BPRW zijn geen specifieke functies toegekend aan het Zeehavenkaal. De indirecte lozing van
afvalwaterstromen heeft geen significante effecten op de maatschappelijke functies natuur, scheepvaart en
recreatie. Hierop worden dan
ook geen aanvullende voorwaarden gesteld.

6.

Conclusie

7.

Ondertekening

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te venwachten aard en de
omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppen/laktewater wordt de
lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er met betrekking tot de lozing op het
vuilwaterriool van Groningen Seaports via de ZAWZl op het Zeehavenkanaal geen bezwaren tegen het
verienen van de gevraagde vergunning.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningveriening en Handhaving,

mr J.M. Weststeijn
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BIJLAGE 3 : GELUID CONTROLEPUNTEN
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ZeehavenkanaaJ

Coördinaten controlepunten
naam

omschrijving

Borg-01
Borg-02
Borg-03
Borg-04

(R-01)
(R-02)
(R-03)
(R-04)

controlepunt
controlepunt
controlepunt
controlepunt

X ; Y - coördinaten
Borg noord-west
Borg noord-oost
Borg zuid-oost
Borg zuid-west

261277 ; 592480
261415; 592422
261334:592176
261166:592229

Coördinaten beoordelingspunten
naam

omschrijving

IVITG 102(57)
IVITG 128(55)
Z007
Z014
Z021
Z032

Geefsweerstenweg 4
Borgsweer 52

X ; Y - coördinaten
258268 ; 592651
263329 ; 591384
261510; 593699
263977; 594934
264566 ; 592031
261759:588332

zonepunt
zonepunt
zonepunt
zonepunt
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