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BEGRIPPEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 31 mei 2011
Briefnummer: 2011-25314/.22, IViV
Zaaknummer: 319725
Verzonden: " 6 JUNI 2011
Beschikken hierbij op de aanvraag van Sita Ecoservice Nederland b.v. om een wijzigingsvergunning en een
ambtshalve wijziging op grond van de Wet milieubeheer voor het wijzigen van een aantal zaken met
betrekking tot de acceptatie en opslag van gevaarlijke afvalstoffen.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 30 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Sita EcoService Nederland b.v. voor een
vergunning ingevolge artikel 8.1 en 8.24 van de Wet milieubeheer voor het wijzigen van de inrichting en
veranderen van de vergunning op een aantal punten.
De inrichting is gelegen aan de Meihuizenweg 27 te Veendam, kadastraal bekend gemeente Wildervank,
sectie A, nummer(s) 2767, ged. 2770.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 28.4.a.1, 28.4.a.5, 28.4.a.6, 28.4.b.1, 28.4.b.2, 28.4.C.1 en
28.4.c.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van deze categorieën van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd
om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen van kracht:
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, 22 juli 2008, kenmerk 110287, provincie Groningen;
vergunning ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (nu Waterwet), 10 juli 2008,
kenmerk 0742, Waterschap Hunze en Aa's.
1.3
Achtergrond aanvrager
Sita EcoService te Wildervank maakt onderdeel uit van Sita EcoService Nederland b.v.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
Sita EcoService Nederland b.v. vraagt een wijzigingsvergunning aan ingevolge artikel 8.1 en 8.24 van de
Wet milieubeheer voor haar vestiging aan de Meihuizenweg 27 te Wildervank.
De aangevraagde wijzigingen hebben betrekking op de volgende activiteiten:
het wijzigen van de indeling van de PGS15 loods. Sita verzoekt voorschrift 9.1.1 uit de huidige Wmvergunning te wijzigen (in het kader van artikel 8.24 Wm);
het realiseren van een uitpandige opslag van ADR 5 materiaal in een opslagunit kleiner dan 2,5 ton
(in het kader van artikel 8.1 Wm);
het plaatsen van een brandveiligheidsopslagkast in de sorteerhal voor de opslag van ADR 4.3
afvalstoffen (in het kader van artikel 8.1 Wm);
het actualiseren van de gegevens ten gevolge van de wijzigingen in de hierboven genoemde punten,
zoals de in de huidige Wm-vergunning opgenomen tekening in bijlage 5c;
het wijzigen van voorschriften met betrekking tot administratieve organisatie en interne controle
(AO/IC) naar aanleiding van het L^P2 (Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021)(in het kader van
artikel 8.24 Wm);
op grond van artikel 10.63 Wm verzoekt Sita het bevoegd gezag ontheffing te verlenen van artikel
10.37 Wm voor het mogen retourneren van geweigerde vrachten afvalstoffen aan de ontdoener (niet
zijnde een erkende inzamelaar/be-/verwerker) (in het kader van artikel 8.24 Wm);
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■ S ita verzoekt ontheffing op grond van artikel 3 en 4 van de gewijzigde Regeling Scheiden en
Gescheiden Houden van gevaarlijke afvalstoffen d.d. 11 juni 2010 (in het kader van artikel 8.24
Wm). Deze gewijzigde Regeling zou op 1 oktober 2010 van kracht zijn, echter is de Regeling door
het Ministerie van VROM ingetrokken vanwege het ontbreken van overgangsrecht. Op dit moment is
geen zicht op een nieuwe publicatiedatum van de gewijzigde Regeling.
Tevens maken wij gebruik van de mogelijkheid tot ambtshalve wijziging van de vigerende vergunning van 22
juli 2008 met betrekking tot aangepaste richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen".
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 voor de betrokken activiteit (artikel 1.2 Invoeringswet WABO).
Dit heeft tot gevolg dat de beperking van de termijn waarvoor de vergunning is verleend vervalt, en daarmee
voor onbepaalde tijd gaat gelden.
Evenals de onherroepelijke revisievergunning ingevolge de Wm van 22 juli 2008, kenmerk 110287, die bij
het inwerking treden van de WABO per 1 oktober, vanaf die datum een omgevingsvergunning is geworden
voor onbepaalde tijd.
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.
De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling
van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Met inachtneming van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de aanvrager bij brief van 3
november 2010 in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen, gedurende welke periode de
behandeling van de aanvraag is opgeschort. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens op 17 december
2010 is de voorbereidingsperiode weer gestart.
2.3
Processtappen
Wij hebben de ontvangst van bovengenoemde aanvraag bij brief van 4 oktober 2010, nr. 2010-53856, MV,
schriftelijk bevestigd.
Een exemplaar van de ontwerpbeschikking is verzonden aan de vergunningaanvrager en (met de aanvraag)
aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, ter
inzage gelegd in de gemeente Veendam en op het provinciehuis. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen
van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden, editie Oost, van 26 februari 2011, alsmede op de
website van de provincie Groningen.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (van 28 februari t/m 11 april 2011) van de
terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te
brengen. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid geboden tot het houden van een gedachtewisseling met de
aanvrager en het bevoegd gezag. Binnen deze termijn is door Sita Ecoservice Nederland bv. een zienswijze
ingediend, deze is behandeld onder punt 2.7.1.
Van de terinzagelegging van het besluit van 14 juni tot en met 26 juli 2011 en de mogelijkheid tot het
indienen van beroep tegen het besluit is mededeling gedaan in het Dagblad van het Noorden, editie oost,
van 11 juni 2011, alsmede op de website van de provincie Groningen.
2.4
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning ingediend, aangezien
een wijziging van de Watervergunning niet nodig is. Er is geen sprake van het veranderen van een inrichting
dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet waarvoor een bouwvergunning moet
worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een
milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet is daarom niet nodig.
2.5
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
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de inspecteur van VROM-inspectie Noord;
Burgemeester en Wethouders van Veendam;
de regionale brandweer / Veiligheidsregio Groningen.
2.6
Interne advisering en afstemming Brandweer
De aanvraag is in het kader van de interne advisering en afstemming bij brief van 24 januari 2011, nr 201103899, MV, voorgelegd aan de Veiligheidsregio Groningen. Er is geen advies uitgebracht.
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2.7
Adviezen en zienswijzen n.a.v. het ontwerpbesluit
2.7.1
Schriftelijke zienswijzen
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn op ... april 2011 schriftelijk zienswijzen ingebracht door Sita
EcoService Nederland B.V, die als volgt zijn samengevat
Besluit en considerans inzake het niet honoreren verzoek ontheffing Wm 10.37.
Sita blijft van mening dat het noodzakelijk is om ontheffing te krijgen om afvalstoffen die niet voldoen aan de
afgesproken eisen te mogen retourneren aan de ontdoener, in geval de ontdoener niet akkoord gaat met de
door Sita voorgestelde wijziging om de aangeboden partij afvalstoffen te be-/verwerken. Dit komt voor indien
de klant niet akkoord gaat met de tariefstelling, of dat de afvalstoffen op een andere wijze be-/verwerkt
dienen te worden die niet mogelijk is binnen de inrichting, dan wel in geval het afvalstoffen betreft waarvan
na de ingangscontrole blijkt dat deze op grond van de vigerende vergunning niet geaccepteerd of verwerkt
mogen worden. Zonder ontheffing mogen de af^/alstoffen niet worden geretourneerd naar de primaire
ontdoener. Dit kan leiden tot een impasse indien de ontdoener niet instemt met de voorgestelde verwerking
van de afval en Sita de additionele kosten niet zonder compensatie zal gaan maken. Met als gevolg een
(langdurige) civielrechtelijke zaak om de kosten te verhalen. Gedurende deze rechtszaak zullen de
afvalstoffen op het terrein van Sita in opslag blijven. Volgens Sita is het in theorie mogelijk dat afvalstoffen
worden aangeboden met een samenstelling waarvan de verwerkingskosten zeer hoog zijn. In een worst
case scenario zou dit zelfs kunnen leiden tot een faillissement van de afvalverwerker. En dat is zowel uit
milieuhygiënische oogpunt als vanuit een doelmatige verwerkingsstructuur van afvalstoffen een wenselijke
situatie.
Volgens Sita is het retourneren naar de primaire ontdoener milieuhygiënisch gezien geen probleem, omdat
de ontdoener voor het aanbieden de afvalstoffen reeds binnen zijn eigen inrichting had opgeslagen. Dit zou
opnieuw kunnen binnen dezelfde omstandigheden. Sita zou deze partij dan kunnen melden aan het bevoegd
gezag, zodat toezicht gehouden kan worden op wijze waarop de ontdoener vervolgens met deze partij
afvalstoffen omgaat Volgens Sita zal het retourneren van de af^/alstof tevens als gevolg hebben dat de
ontdoener niet weer deze fout zal maken door afval af te voeren dat niet overeenkomt met het betreffende
afvalstroomnummer.
Een strikte acceptatieprocedure met vastlegging van de leveringsvoorwaarden (samenstelling) is niet het
knelpunt. Het probleem doet zich voor bij de eindacceptatie, als een ontdoener bewust of onbewust
afvalstoffen fysiek aangeboden heeft en waarvan bij de ingangscontrole (de eindacceptatie) blijkt dat deze
qua samenstelling of soort afwijken. Om discussie met de ontdoener over de kosten die de gewijzigde be/verwerking met zich meebrengen, is het volgens Sita beter om de afvalstoffen te retourneren naar de
ontdoener. Samengevat is Sita van mening dat een ontheffing Wm 10.37 zich niet verzet tegen de
bescherming van het milieu en ook niet tegen een doelmatige venwerking van afvalstoffen in de weg hoeft te
staan. Sita verzoekt alsnog om een ontheffing te verstrekken.
Considerans ADR 4.3.
Sita verzoekt om afvalstoffen ADR 4.3 in een aparte opslagkast in de sorteerruimte te kunnen opslaan met
als doel het veriagen van de risico's en uniformering. Gekozen is voor een opslagkast vanwege de beperkte
hoeveelheden die binnenkomen en om het risico bij opslag of bij een repressie door brandweer verder te
beperken.
De locatie is gekozen om meerdere redenen. Daarmee wordt voorkomen dat deze in een
opslagcompartiment wordt geplaatst waar continu pallets in-/uitgereden worden met heftrucks. Plaatsing in
een opslagcompartiment in de PGS 15 opslagloods vergt in verhouding extreem veel vloeroppervlakte,
omdat rekening gehouden moet worden met het openen van de deuren, zeker in relatie tot de hoeveelheid
afvalstof (< 50 kg). De kast wordt afgezogen en vergt een elektra aansluiting, het plaatsen onder
beschermingsniveau 1 zou een gasdichte doorvoer, brandwerende en automatisch te sluiten klep bij brand
in de ventilatie afvoer vergen die veel duurder zou zijn. Bovendien betreft het een opslagruimte die vanuit
bedrijfseconomische overwegingen zo efficiënt mogelijk gedreven dient te worden, waardoor een opslagkast
die veel ruimte vergt en niet noodzakelijk in ondergebracht hoeft te worden niet toe gerekend wordt.
Dergelijke materialen komen veelal in kleine verpakkingen binnen en kunnen direct na het sorteren /
controleren in dezelfde ruimte in de NEN-opslagkast geplaatst worden. Door dit materiaal op een eenduidige
plaats onder te brengen is het voor een ieder duidelijk waar het materiaal staat en is bij een repressieve actie
in de opslagloods (PGS 15) geen rekening te houden met deze kast
Sita verzoekt om de opslagkast op de verzochte plaats toe te staan.
Voorschrift 2.1.3.
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De PGS-loods is al enkele jaren in gebruik en het blussysteem is op basis van een goedkeuring van het
Basis Document Brandbeveiliging (BdB) door bevoegd gezag uitgevoerd. Onderdeel daarvan was een
inspectieregime. Het blussysteem is conform het goedgekeurde BdB opgeleverd en getest. Op grond
daarvan is een controle die vóór 1 januari 2013 uitgevoerd zou moeten zijn, volgens Sita dan ook al
uitgevoerd en heeft het voorschrift geen toegevoegde waarde. Sita verzoekt het voorschrift 2.1.3 te
schrappen.
Voorschrift 2.1.4.
Het is niet duidelijk welke cellen worden bedoeld. Sita neemt aan de opslagcompartimenten van de PGSopslagloods. Dit zijn de enige compartimenten waar een blussysteem (beschermingsniveau 1) in is
aangebracht. Sita verzoekt dit te verduidelijken in de voorschriften.
2.7.2
Overwegingen
Ten aanzien van deze zienswijzen overwegen wij het volgende:
Besluit en considerans inzake het niet honoreren verzoek ontheffing Wm 10.37.
Sita is van mening dat een ontheffing Wm 10.37 voor het retourneren van een geweigerde partij afvalstoffen
naar de primaire ontdoener, zich niet verzet tegen de bescherming van het milieu en ook niet een
doelmatige ven/verking van afvalstoffen in de weg hoeft te staan. Volgens Sita biedt het melden van een
geweigerde partij aan het bevoegd gezag en het vervolgens retourneren naarde primaire ontdoener
voldoende waarborging voor het bevoegd gezag om deze partij te blijven volgen. Het voordeel is dat Sita
geen discussie meer heeft met de primaire ontdoener over de extra te maken kosten voor de afvoer naar
een geschikte erkende afvalverwerker.
Wij zijn het niet eens met deze zienswijze.
Op grond van artikel 10.63 Wm kan in bijzondere gevallen door GS een ontheffing verleend worden van
artikel 10.37 Wm. Een ontheffing mag slecht worden verieend indien het te beschermen belang, te weten het
doelmatig beheer van afvalstoffen en het belang van de bescherming van het milieu, zich hier niet tegen
verzet. Het gaat hierbij om niet op voorhand aan te geven uitzonderingsituaties waarbij volledige toepassing
van de afvalstoffenregelgeving niet volledig gerechtvaardigd zou zijn, en niet op een op voorhand generieke
vrijstelling.
In dat kader merken we nog het volgende op.
De ontheffing is niet bedoeld om een discussie over extra te maken kosten uit de weg te gaan. Deze kosten
zullen uiteindelijk toch door de primaire ontdoener moeten worden gemaakt voor het afvoeren van de
betreffende afvalstoffen naar een erkende afvalverwerker. Ook als de primaire ontdoener de afvalstoffen
geretourneerd zou krijgen van Sita. In hoofdstuk 16 van het LAP staat ook uitdrukkelijk vermeld dat in
verband met de extra kosten het in het belang van de afvalverwerker is om in de vooracceptatieprocedure
aandacht te besteden welke stappen zullen worden ondernomen indien een partij afvalstoffen niet voldoet
aan de specificaties zoals vermeld in de vooracceptatie. Sita kan in de leverings/ ontvangstvoorwaarden
opnemen hoe om te gaan met kosten e.d. als de afvalstof niet overeenstemt met hetgeen is afgesproken.
Daarnaast heeft een primaire ontdoener (artikel 10.38 Wm) een registratieplicht m.b.t de afvalstoffen die
worden afgevoerd naar een erkende verwerker krachtens artikel 10.37 Wm. Een primaire ontdoener valt niet
onder artikel 10.40 Wm en hoeft een geretourneerde partij afvalstoffen niet te melden aan het LMA. Deze
partij zal daardoor uit het zicht verdwijnen. Indien de primaire ontdoener de kosten voor de juiste venwerking
van de bij Sita geweigerde afvalstoffen te hoog vindt, is de kans groot dat deze afvalstoffen uit het zicht
verdwijnen zodra de afvalstoffen daadwerkelijk worden geretourneerd naar de primaire ontdoener Dit past
niet in het beeld van een doelmatige verwerking van afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 10.63 Wm.
Wij blijven gelet op het vorenstaande bij ons standpunt dat geen ontheffing wordt verieend voor het
retourneren van een partij afvalstoffen die tijdens de ingangscontrole, de feitelijke acceptatie, niet aan de
voorwaarden voldoet en geweigerd dient te worden. Deze partij dient door Sita te worden afgevoerd naar
een erkende verwerker.
Considerans ADR 4.3.
Uit ingediende zienswijze aangaande de opslag van ADR 4.3 materialen maken wij nu op dat het Sita niet
gaat om een veiliger manier van opslaan van ADR 4.3 materiaal maar om vanuit bedrijfeconomische
redenen de beschikbare opslagcompartimenten met beschermingsniveau 1 efficiënter te kunnen gebruiken.
Sita venwijst daarbij naar tabel 3 uit de PGS 15. In tabel 3 van PGS 15 zijn ondergrenzen opgenomen
waarvoor geen extra voorzieningen getroffen hoeven worden. Deze ondergrenzen zijn opgenomen als
maatvoering van werkvoorraden waarvoor geen aanvullende eisen noodzakelijk zijn.
Opgemerkt wordt dat hoeveelheden van gevaariijke stoffen die de voornoemde ondergrenzen niet
overschrijden wel verantwoord moeten worden opgeslagen. Dat wil zeggen dat opslag niet op de werkvloer
mag plaatsvinden tenzij het gaat om een hoeveelheid die als werkvoorraad kan worden aangeduid.
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Ondanks dat de maximale hoeveelheid van 50 kg niet als werkvoorraad aangemerkt mag worden gaat het
hier toch om 'slechts' maximaal 50 kg. Naar aanleiding van de nieuwe overwegingen van Sita hebben wij de
situatie nogmaals beoordeeld en de regionale brandweer om advies gevraagd.
Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we - onder het stellen van voorwaarden- aan het verzoek
van Sita tegemoet komen.
De voorwaarden zijn:
De brandveiligheidopslagkast in de sorteerruimte dient te zijn voorzien van een aanrijdbeveiliging;
De brandveiligheidopslagkast dient te voldoen aan de daarvoor geldende eisen (PGS 15 § 3.10).
In de aanvraag heeft Sita reeds aangegeven een kast met een WBDBO van minimaal 60 minuten te willen
plaatsen. Bovenstaande is in de voorschriften verwerkt. Dit betekent ondermeer dat de kast moet voldoen
aan NEN-EN 14470-1 en niet aan NEN-EN 14470 zoals in de aanvraag was aangegeven.
Voorschrift 2.1.3.
In voorschrift 2.1.2 is weergegeven dat conform de PGS 15 richtlijn het programma van eisen iedere 5 jaar
op actualiteit gecontroleerd moet worden. Deze bepaling is in de PGS 15 opgenomen om ervoor zorg te
dragen dat bestaande systemen bij wijzigende inzichten toch actueel blijven.
Het is niet zoals Sita beweerd dat een eenmalige controle op actualiteit bij oplevering voldoende is om aan
de richtlijn te voldoen.
Sita beschikt - zoals aangegeven- over een vrij recent blussysteem. Dat is de reden waarom wij er juist voor
hebben gekozen om de eerste keer dat een dergelijke check op actualiteit moet plaatsvinden pas in 2012
(voor 1/1/2013) moet plaatsvinden.
Het verzoek van Sita om voorschrift 2.1.3. te schrappen honoreren wij daarom niet.
Voorschrift 2.1.4.
Sita verzoekt om verduidelijking van dit voorschrift Onderhavig voorschrift is inderdaad van toepassing op
de cellen/compartimenten 1, 4 en 5 waar een blussysteem aanwezig is. Ter verduidelijking is een zin
toegevoegd aan voorschrift 2.1.4.

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.
3.2
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 het doelmatig
beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig
beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan
dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde
afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP2) is het
afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wmvergunning voorzover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in
het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals
die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
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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 producthergebruik
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig
toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke
afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wmvergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten
houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende
afvalstoffen, waarvoor nog Wm-vergunning verieend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderiijke
bewerkingsstappen een Wm-vergunning worden verieend.
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.
VERZOEK WIJZIGEN ACCEPTATIEVOORSCHRIFTEN

Sita Ecosen/ice verzoekt ons de voorschriften in paragraaf 2.3 "acceptatie" van de vigerende
milieuvergunning te wijzigen. De reden van dit verzoek is de overgang van het LAP(2002-2012) naar het
LAP2(2009-2021) en het vervallen van het rapport "De Verwerking Verantwoord".
Het door ons goedgekeurde AV-beleid en AO/IC in de vigerende milieuvergunning is opgesteld conform de
richtlijnen uit het rapport "De Verwerking Verantwoord". Dit rapport bood de mogelijkheid tot het leveren van
maatwerk. In het LAP1 was voorgeschreven dat een AV-beleid en AO/IC moest voldoen aan de richtlijnen
van het rapport "De Venwerking Verantwoord".
In het nu van kracht zijnde LAP2 wordt niet meer verwezen naar het rapport DW. In hoofdstuk 16 van het
beleidskader van LAP2 is het AV-beleid en AO/IC nader uitgewerkt, waarbij de doelstellingen uit dit rapport
met inachtneming van een aantal aanbevelingen uit de evaluatie van het rapport zijn overgenomen. Een AVbeleid en AO/IC dient nu te worden opgesteld conform hoofdstuk 16 van het LAP2 en de leidraden AV-beleid
en AO/IC uit de achtergrondinformatie behorende bij LAP2. Overigens kan het rapport D W nog steeds als
hulpmiddel worden gebruikt bij het opstellen van AV-beleid en AO/IC zolang dit niet in strijd is met LAP2.
De voorschriften in paragraaf 2.3 "acceptatie" van de vigerende vergunning zijn niet in strijd met LAP2. In
geen enkel voorschrift wordt een verwijzing gemaakt naar het rapport "De Verwerking Verantwoord". Wij
achten het daarom niet noodzakelijk om deze voorschriften te wijzigen.
VERZOEK ONTHEFFING RETOURNEREN NIET GEACCEPTEERDE AFVALSTOFFEN

Sita Ecoservice verzoekt ons op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer om ontheffing te verienen
van artikel 10.37 van de Wet milieubeheer. Dit houdt in dat Sita Ecoservice afvalstoffen die binnen de
inrichting zijn ontvangen/ingenomen waarvan vervolgens blijkt dat deze afvalstoffen niet voldoen aan de
specificaties en/of acceptatievoorwaarden, wil retourneren naar de laatste aanbieder ongeacht of deze
aanbieder wel/geen erkende inzamelaar/be-/venwerker is van de betreffende afvalstoffen.
In hoofdstuk 16 van het beleidskader van LAP2 staat vermeld dat indien een aanbieder afvalstoffen afgeeft
aan een inzamelaar/verwerker van afvalstoffen, het houderschap van die afvalstoffen overgaat op de
ontvanger. Als de inzamelaar/verwerker de afvalstoffen uiteindelijk niet accepteert blijft hij wel de houder van
de afvalstoffen omdat de afvalstoffen zich op zijn terrein (binnen de inrichting) bevinden. De houder dient
vervolgens zorg te dragen voor een verantwoord beheer van deze afvalstoffen. De afvalstoffen dienen te
worden afgegeven aan een persoon die daar krachtens artikel 10.37 van de Wet milieubeheer toe bevoegd
is.
Gedeputeerde Staten heeft de bevoegdheid om krachtens artikel 10.63 Wm ontheffing te verienen van
artikel 10.37 Wm, indien het doelmatig beheer van afvalstoffen zich daartegen niet verzet
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Wij zijn van mening dat bij het uitvoeren van een strikte vooracceptatieprocedure, waarbij de aanbieder
duidelijk is gemaakt dat de aangeboden afvalstoffen in de vooracceptatie overeen moeten komen met de
feitelijke acceptatie, de kans zeer klein is dat een partij afvalstoffen moet worden geweigerd. Blijkt dit wel het
geval te zijn dan achten wij het vanwege de traceerbaarheid van de afvalstoffen en de zekerheid dat de
afvalstoffen op de juiste wijze zullen worden verwerkt van groot belang dat Sita Ecoservice zorg draagt voor
de afvoer van de geweigerde afvalstoffen naar een erkende verwerker. Het verienen van een ontheffing op
grond van artikel 10.63 Wm van artikel 10.37 Wm achten wij daarom niet noodzakelijk.
REGELING SCHEIDEN EN GESCHEIDEN HOUDEN VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

In de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaariijke afvalstoffen is vastgelegd dat de
verschillende soorten gevaariijke afvalstoffen van elkaar en van andere afvalstoffen en van andere
preparaten en stoffen gescheiden worden gehouden en indien nodig worden gescheiden.
Op 11 juni 2010 is een gewijzigde "Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaariijke afvalstoffen"
gepubliceerd in het Staatsblad. Deze Regeling zou 1 oktober 2010 van kracht zijn. De gewijzigde Regeling
bevatte een gewijzigde categorie-indeling. Het Ministerie van VROM heeft deze gewijzigde Regeling echter
weer ingetrokken vanwege het ontbreken van een overgangsrecht. Vooriopig is geen zicht op een nieuwe
publicatiedatum, waardoor de huidige Regeling van kracht blijft. Het verzoek om ontheffing op basis van de
gewijzigde Regeling van Sita EcoService en aanpassing van de voorschriften uit paragraaf 9.6 van de
vigerende vergunning wordt daardoor niet verieend. De huidige voorschriften uit de vigerende vergunning
blijven van kracht
3.3
Veiligheid
3.3.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit risico's zware ongevallen 1999
(Brzo 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaariijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken. In haar aanvraag voor
onderiiggende Wm-vergunning (van 22 juli 2008 onder kenmerk 110287) heeft Sita opgenomen te
beschikken over een zodanig acceptatiesysteem dat overschrijding van de drempelwaarden - per stof,
stofcategorie of a.g.v. de sommatieregeling - uit het BRZO 1999 uitgesloten is. Eén van onze medewerkers
van onze afdeling Milieutoezicht heeft dit acceptatiesysteem destijds beoordeeld en geconcludeerd dat wat
Sita in haar aanvraag hieromtrent opgenomen heeft correct is. Ter borging van bovenstaande zijn aan de
onderiiggende vergunning voorschriften verbonden (voorschriften 8.1.1 en 8.1.2) In de bij de
veranderingsaanvraag gevoegde bijlage 13 is bovengenoemde nogmaals opgenomen. Tevens wordt in
bijlage 13 onder hoofdstuk 2 een verzoek gedaan om bepaalde afvalstoffen niet mee te hoeven tellen als het
gaat om de sommatieregels. Sita verwijs hierbij naar een onderdeel van art. 2.van het Brzo. Echter art. 2
Brzo heeft betrekking op inrichtingen en niet op (afval)stromen binnen een inrichting. Het verzoek om deze
stromen buiten beschouwing te mogen laten wijzen wij derhalve af. De aan onderiiggende vergunning
verbonden voorschriften blijven ongewijzigd van toepassing. Waarbij de opmerking dat alle, binnen de
inrichting aanwezige stoffen, meetellen voor de sommatieregels. Sita valt daarmee niet onder de reikwijdte
van het Brzo. Samenvattend : De maximaal binnen de inrichting aanwezige gevaariijke (afval)stoffen mogen
de drempelwaarden - per stof, stofcategorie of a.g.v. de sommatieregel - van het Brzo niet overschrijden. En
Sita dient in het bezit te zijn van een systeem dat te allen tijde, zowel actueel als historisch, inzicht kan
geven of de hoeveelheid aanwezige gevaariijke (afval)stoffen onder de drempelwaarden van het Brzo blijft/is
gebleven.
3.3.2 Registratiebesluit externe veiligheid
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden.
Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister.
Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling provinciale
risicokaart te worden opgenomen in het register.
Sita valt omdat het een Bevi inrichting is onder de criteria van het Registratiebesluit en is opgenomen in het
Risicoregister. Na afronding van onderhavige procedure zal de opname in het risicoregister door het
bevoegd gezag geactualiseerd worden.
3.3.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen
SITA valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vanwege de opslag van
meer dan 10 ton gevaariijke (afval)stoffen in emballage.
Onderhavige veranderingsvergunning en de bijbehorende aanvraag geven geen aanleiding om de reeds in
onderiiggende vergunning opgenomen overwegingen aan te passen.
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3.3.4

Opslag gevaarlijke stoffen

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE ( > 1 0 TON, DE OPSLAGLOODS)

In deze vergunning maken wij gebruik van de mogelijkheid tot ambtshalve wijziging van de onderiiggende
vergunning van 22 juli 2008.
Landelijk heeft VROM aangedrongen op een nadere inspectie van de zogenaamde PGS 15 opslagen met
beschermingsniveau 1.
Wij hebben deze inspectie op 15 februari 2010 samen met de regionale brandweer uitgevoerd. De inspectie
heeft ertoe geleid dat de aanbeveling is gedaan om de vergunning van Sita in overeenstemming te brengen
met hetgeen in de meest recente richtlijn t.b.v. opslag van gevaariijke stoffen (PGS 15) is vastgelegd. Het
betreft het vastleggen (in de voorschriften) van het beschermingsniveau van de verschillende cellen en
voorschriften over de beoordeling, certificering en goedkeuring van het brandbeveiligingssysteem.
Tevens is bij de inspectie naar voren gekomen dat Sita v.w.b. acceptatie van stoffen naast de boven
genoemde beperking i.v.m. de drempelwaarden van het Brzo ook in het programma van eisen van het
brandbeveiligingssysteem een beperking heeft. Deze beperking was nog niet via voorschriften aan de
vergunning verbonden. Wij hebben daarom voorschrift 2.3.1 uit de vigerende vergunning ingetrokken en
voorschrift 1.1.1 aan deze vergunning toegevoegd.
Aan onderhavige vergunning zijn daarom aanvullende voorschriften verbonden waarmee de opslagloods
vergunningtechnisch in overeenstemming wordt gebracht met de meest recente richtlijn (PGS 15 - 2008).
VERZOEK WIJZIGING VOORSCHRIFT 9.1.1 EN GOEDKEURING WIJZIGING INDELING PGS-OPSLAGLOODS

Sita Ecoservice verzoekt ons voorschrift 9.1.1 van de vigerende milieuvergunning te wijzigen, zodat de
indeling van de compartimenten van de PGS-opslagloods dient te geschieden conform PGS 15. Hierdoor
ontstaat volgens Sita Ecoservice de vrijheid om binnen de kaders van de PGS 15 veranderingen aan te
brengen zonder de vergunning te hoeven aanpassen. Indien het bevoegd gezag dit voorschrift niet kan
wijzigingen, vraagt Sita Ecoservice goedkeuring conform voorschrift 9.1.1 tot aanpassing nieuwe indeling
van de PGS-opslagloods zoals in bijlage 6 van de aanvraag van deze wijzigingsvergunning. In de gewijzigde
bijlage 6 is vastgelegd welke ADR geklassificeerde afvalstoffen in welke compartimenten worden
opgeslagen.
Tevens is een nieuwe plattegrondtekening van de opslagloods bij de aanvraag om wijzigingsvergunning
gevoegd in bijlage 5c, ter vervanging van te tekening uit bijlage 13 van de aanvraag van de vigerende
vergunning van 22 juli 2008.
Het voorschrift 9.1.1. zal zodanig worden aangepast dat verwezen zal worden naar de nieuwe
plattegrondstekening zoals bijgevoegd in bijlage 5c van deze aanvraag. Daarnaast wijzen wij erop dat bijlage
6 onderdeel uitmaakt van de vergunning. In bijlage 6 is vastgelegd welke ADR klassen per compartiment
worden opgeslagen. Dat houdt in dat het niet mogelijk is om willekeurig een andere indeling voor de
gevaariijke avalstoffen te maken. Ook gezien de eerder genoemde inspectie is het van belang om per
compartiment de ADR classificatie te hebben vastgelegd.
UITBREIDING UITPANDIGE OPSLAGUNIT VOOR ADR 5 AFVALSTOFFEN < 2,5 TON

Sita Ecoservice vraagt een uitbreiding van de vergunning aan voor het plaatsen van een uitpandige
opslagunit op het buitenterrein voor de opslag van ADR 5 afvalstoffen met een opslagcapaciteit van minder
dan 2,5 ton. Het betreft hoofdzakelijk ADR 5.1 afvalstoffen, maar het is ook mogelijk om ADR 5.2 afvalstoffen
(organische peroxiden) op te slaan met een maximale opslagcapaciteit van < 500 kg. Bij de aanvraag in
bijlage 5c is een gewijzigde tekening van de inrichting gevoegd met op het buitenterrein de opslagunit De
opslagunit voldoet aan de PGS 15. Sita heeft aannemelijk gemaakt dat de opslag van ARD 51 en (m.n.) 5.2
om bedrijfseconomische redenen (efficiënt gebruik van de opslagen met beschermingsniveau 1) in een
separate buitenopslag zal plaatsvinden en niet in een van de opslagcellen met beschermingsniveau 1.
Wij hebben in deze beschikking voor de opslagunit een voorschrift opgenomen.
PLAATSEN BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKAST OPSLAG ADR 4.3 AFVALSTOFFEN IN SORTEERHAL

Sita Ecoservice vraagt een uitbreiding van de vergunning aan voor het plaatsen van een NEN-EN-14470-1
brandveiligheidsopslagkast conform PGS 15 in de sorteerhal voor de opslag van ADR 4.3 afvalstoffen tot
een hoeveelheid van minder dan 50 kg. Deze afvalstoffen worden momenteel opgeslagen in de PGS 15
opslagloods in een compartiment met beschermingsniveau 1. Sita Ecoservice verzoekt om deze wijziging uit
oogpunt van repressie en risicobeperking. Wij zijn echter van mening dat afvalstoffen met klasse ADR 4.3
behoren te worden opgeslagen in de betreffende PGS 15 opslagloods in een compartiment met
beschermingsniveau 1. Daarvoor is deze loods ook bedoeld. Wij verienen geen toestemming om
afvalstoffen met klasse ADR 4.3 apart op te slaan in een brandveiligheidskast in de sorteerhal.
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3.4
Overige aspecten
3.4.1 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.
3.4.2 IVIaatregelen 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.
3.5
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:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds voldoende
beperkingen zijn opgenomen;
3. 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 overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende
uitvoerig en onderiing samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning
vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat ten opzichte van de ontwerpbeschikking de aan de vergunning te verbinden
voorschriften moeten worden aangevuld met een aantal voorschriften voor de brandveiligheidkastvoorde
opslag van ADR 4.3 afvalstoffen en aan voorschrift 2.1.4 een zin moet worden toegevoegd.
Voor wat betreft de overige zienswijzen er geen aanleiding is om af te wijken van onze ontwerpbeschikking.
Wij blijven van mening dat de gevraagde vergunning op grond van artikel 8.10, eerste lid, van de Wet
milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu gedeeltelijk moet worden geweigerd en voor
het overige onder voorschriften kan worden verieend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde oven/vegingen besluiten wij de gevraagde
vergunning te weigeren voor de volgende onderdelen:
het verzoek om de voorschriften uit paragraaf 2.3 "acceptatie" van de vigerende Wm-vergunning te
wijzigen naar aanleiding van het LAP2;
het verzoek om op grond van artikel 10.63 Wm ontheffing te verienen van artikel 10.37 Wm voor het
mogen retourneren van geweigerde niet geaccepteerde afvalstoffen naar de ontdoener;
het verzoek om ontheffing te verienen voor het samenvoegen of niet hoeven scheiden van bepaalde
categorieën gevaariijke afvalstoffen uit de (gewijzigde) Regeling Scheiden en Gescheiden houden van
gevaariijke afvalstoffen;
doch voor het overige te verienen.
Tevens besluiten wij gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde oven/vegingen de vigerende
vergunning d.d. 22 juli 2008 ambtshalve te wijzigen met betrekking tot het brandveiligheidssysteem.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften. De voorschriften 2.3.1, 9.1.1 en 9.1.3 uit de
vigerende vergunning d.d. 22 juli 2008 komen teven/allen bij het van kracht worden van deze vergunning.
5.2
Vergunningtermijn
De vergunning wordt verieend voor een termijn die gelijk eindigt met de vigerende vergunning.
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5.3
Verhouding aanvraag-vergunning
De volgende bijlagen van de aanvraag maken deel uit van de vergunning en vervangen de betreffende
bijlagen uit de onderiiggende Wm-vergunning van 22 juli 2008:
bijlage 5 c: overzichtstekening van de inrichting;
bijlage 6 : bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de specifieke opslagunit voor ADR 4.3;
bijlage 13: Brzo en Bevi (QRA).
5.4
Geldigheid van de vergunning
Overeenkomstig artikel 8.4, derde lid, van de Wet milieubeheer blijven de eerder voor de inrichting verieende
vergunningen onverminderd van kracht
5.5
Beroep
Voor de mogelijkheid van het indienen van beroep en een verzoek tot het treffen van een vooriopige
voorziening, wijzen wij op de desbetreffende tekst in de bijgevoegde kennisgeving.
5.6
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.
, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Sita EcoService Nederiand bv. Mr. E.N. van Kleffensstraat 6, 6842 CV Arnhem;
VROM-inspectie l&M;
het College van Burgemeester en Wethouders van Veendam;
de Regionale Brandweer / Veiligheidsregio Groningen.
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VOORSCHRIFTEN
1

AFVALSTOFFEN
1.1

2

Acceptatie

16

BRANDVEILIGHEID

16

2.1
3

16

Brandveiligheidssysteem

16

OPSLAG GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
3.1
3.2

Opslag van verpakte gevaariijke afvalstoffen
Opslag ADR 4.3 afvalstoffen in brandveiligheidkast

BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

17
17
17
18
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1

AFVALSTOFFEN

1.1

Acceptatie

1.1.1
In de inrichting mogen maximaal 32.000 ton (gevaariijke) afvalstoffen, waarvan 5.000 ton OWS-mengsels,
per kalenderjaar worden geaccepteerd, en mogen op enig moment binnen de inrichting niet meer
afvalstoffen worden opgeslagen dan 600 ton verdeeld over de diverse opslaglocaties.
In onderstaande tabel is de maximale opslagcapaciteit per opslaglocatie op enig moment weergegeven,
waarbij de gezamenlijke maximale opslagcapaciteit niet mag worden overschreden. Tevens mag geen
strijdigheid ontstaan met het programma van eisen (pve) van het aanwezige brandbeveiligingssysteem. De
bij de afvalstoffen behorende euralcodes zijn vastgelegd in bijlage 14 van de aanvraag.
locatie
overkapping
buitenterrein
tan ken park
containerhal
monsteropslagruimte
PGS-hal
Uitpandige opslagunit

soort afvalstoffen
niet gevaariijk afval + ADR klasse vrij afval
gevaariijke afvalstoffen
afgewerkte olie, afvalolie, koelvloeistof
gevaariijke afvalstoffen
monsterpotjes met gevaariijke afvalstoffen
gevaarlijke afvalstoffen
ADR 5 (5.1 +5.2)

sorteerhal

gevaariijke afvalstoffen

2

BRANDVEILIGHEID

2.1

Brandveiligheidssysteem

maximale opslagcapaciteit
100 ton
20 containers (5 tot 40 m"")
(2 tanks van lOm'' + 1 tank van 12m"')
8 containers (25 x 40 m"*)
150 liter/kg
600 ton
< 2,5 ton ADR 5 totaal (5.1 + 5.2)
< 500 kg ADR 5.2
20 ton aan het einde van de dag

2.1.1
De aanwezige brandbeveiligingsinstallatie dient bedrijfsgereed te zijn.

2.1.2

Vergunninghouder dient het bestaande programma van eisen van het aanwezige brandbeveiligingssysteem
iedere 5 jaar door een op basis van NEN-EN-ISO/EC 17020 door een door de Raad van Accreditatie
geaccrediteerde inspectie-instelling op actualiteit laten beoordelen. De resultaten van deze beoordeling
moeten binnen de inrichting aanwezig zijn. Bij deze beoordeling dienen in ieder geval de uitgangspunten van
de volgende aspecten te worden beoordeeld:
a
ontwerp;
b
aanleg;
c
onderhoud;
d
beheer;
e
opleveringsinspectie;
f
periodieke inspectie van de brandbeveiligingsinstallatie.

2.1.3
De beoordeling als bedoeld in voorschrift 2.1.2. dient - in lijn met de bestaande beoordelingscyclus - voor de
eerste maal uiteriijk 1 januari 2013 te zijn uitgevoerd.

2.1.4
Dit voorschrift treed in werking één jaar na het van kracht worden van onderhavige beschikking en heeft
betrekking op de cellen waar een blussysteem aanwezig is (i.e. cellen 1,4 en 5).
Een cel voor opslag van verpakte gevaariijke stoffen mag niet eerder in gebruik worden
genomen dan nadat een goedkeurend inspectierapport door een voor deze verrichting geaccrediteerde
inspectie A-instelling is afgegeven of nadat een certificaat door een daartoe op basis van EN 45011 door de
Raad voor Accreditatiel geaccrediteerde certificatie-instelling is afgegeven. De inspectie-instelling moet op
basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020 zijn geaccrediteerd door de Stichting Raad voor Accreditatie.
Uit het goedkeurend inspectierapport of het certificaat moet blijken dat de brandbeveiligingsinstallatie is
aangelegd en opgeleverd conform de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten. Het
goedkeurend inspectierapport of het certificaat moet binnen de inrichting aanwezig zijn.
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2.1.5
leder halfjaar na aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie moet door een inspectie-instelling als bedoeld in
voorgaand voorschrift worden beoordeeld of de brandbeveiligingsinstallatie functioneert en is onderhouden
conform de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten. De inspectierapporten zijn binnen de
inrichting aanwezig. Een opslagvoorziening mag niet in gebruik zijn indien uit een inspectierapport blijkt dat
een brandbeveiligingsinstallatie niet voldoet aan de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten.

3

OPSLAG GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

3.1

Opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen

3.1.1
De opslag van verpakte gevaariijke afvalstoffen in de PGS-hal dient plaats te vinden overeenkomstig de
indeling in compartimenten zoals weergegeven op de plattegrondtekening in bijlage 5c, met bijbehorende
ADR-klassen zoals vermeld in bijlage 6 van de aanvraag. Wijzigingen met betrekking tot de indeling dienen
ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.

3.1.2
De compartimenten 1, 4 en 5 van de PGS-hal moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig beschermingsniveau 1
van de PGS 15. De compartimenten 2, 3, 6, 7 en 8 van de PGS-hal moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig
beschermingsniveau 3 van de PGS 15.

3.1.3

De opslagunit op het buitenterrein ten behoeve van de opslag van gevaariijke afvalstoffen klasse ADR 5
moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de hoofdstukken 3 en 9 van de PGS 15.

3.1.4
De maximale opslagcapaciteit van gevaariijke afvalstoffen klasse ADR 5 (ADR 5.1 + 5.2) in de uitpandige
opslagunit moet minder dan 2,5 ton bedragen, waarbij klasse ADR 5.2 (organische peroxiden) minder dan
500 kg moet bedragen.
3.2

Opslag ADR 4.3 afvalstoffen in brandveiligheidkast

3.2.1

Het is toegestaan om in de sorteerruimte klasse ADR 4.3 afvalstoffen op te slaan in een brandveiligheidkast
met een maximum van 50 kg.
3.2.2
De brandveiligheidkast dient te voldoen aan de daarvoor geldende eisen in PGS 15, §3.10.
3.2.3
De WBDBO van de brandveiligheidkast dient minimaal 60 minuten te bedragen.
3.2.4
De kast moet beschermd zijn tegen aanrijdingen.
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).
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