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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 22 juni 2012
Procedure nr. 359131
Verzonden: 22 juni 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van AVEBE U.A. om een omgevingsvergunning op grand van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) voor de activiteiten milieuneutraal wijzigen van en het
bouwen van enkele bouwwerken binnen haar bestaande inrichting te Ter Apelkanaal.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 21 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
van AVEBE U.A., geregistreerd onder OLO-numrner 359131. De aanvraag betreft de vervanging van het
koelwatersysteern van de voedingsmiddelenfabriek (hierna VMF) binnen haar bestaande inrichting, gelegen
aan de M. en 0. weg 11 te Ter Apelkanaal. Er wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteit(en):
een milieuneutrale verandering van de inrichting of de werking van de inrichting irtgevolge artikel 2.1,
eerste lid, onder e, sub 2 jo artikel 3.10, derde lid, Wabo);
het bouwen van enkele bouwwerken ingevolge artikel 2.1, eerste lid, sub a, Wabo.
1.2
Projectbeschrijving
Bij besluit van 11 oktober 2011 hebben wij aan AVEBE een omgevingsvergunning verleend voor een nieuw
te realiseren reactie-afdeling voor de VMF. Voor deze nieuwe reactie-afdeling is voor de koeling uitgegaan
van een gesloten koud water circuit met koeltoren en tank. Daarbij zou voor perioden dat de temperatuur
vanwege de buitentemperatuur moeilijk te reguleren, gebruik gemaakt van tijdelijk te plaatsen
koelmachine(s).
Om de mechanische koelcapaciteit te verlagen heeft AVEBE besloten am 2 koelbassins te realiseren.
Hiermee kan worden volstaan met 1 koeltoren.
De milieuneutrale wijziging van de inrichting heeft betrekking op de realisatie van een koeltoren met
bijbehorende utilities en de realisatie van een tweetal koelwaterbassins.
De aangevraagde bouwactiviteiten betreffen de plaatsing van een koeltoren met twee bijbehorende
technische ruimtes (opslag van chemical& en pompgebouw), een koelwaterontvangstbak en twee
opslagbassins (silo's) voor koelwater.
1.3
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten:
1.
aan AVEBE U.A., gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo,de omgevingsvergunning te verlenen
overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden;
2.
dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting of de werking van de inrichting;
- het bouwen van bouwwerken;
3.
dat aan de vergunning de bijgevoegde voorwaarden en/of voorschriften zijn verbonden;
dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uitmaakt van de vergunning tenzij daarvan mag
4.
of moet warden afgeweken op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften;
dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;
5.
6.
dat de voorgenomen verandering:
a. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting
ingevolge de vergunning(en) en de daaraan gebonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken;
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b. niet leidt tot de verplichting tot het maken van een milieuetfectrapport als bedoeld in
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
c. niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven aangegeven
vergunning(en) is verleend.
Ondertekening en verzending
1.4
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze besiissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.

H. Bloupot

Verzonden op: 22 juni 2012

Een exemdlaar van dit besluit is gezonden aan:
AVEBE U.A., t.a.v. S. de Bies, postbus 15, 9640 AA te Veendam;
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde, postbus 14
9550 AA te Sellingen;
de burgemeester van de gemeente Vlagtwedde, postbus 14, 9550 AA te Sellingen;
het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, postbus 195, 9640 AD te Veendam;
de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 820, 3500 AV te Utrecht;
het bestuur van de veiligheidsregio Groningen, postbus 584, 9700 AN te Groningen;
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, postbus 20901, 2500 EX te Den Haag;
de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), postbus 16191, 2500 BD te Den Haag.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Inleiding
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkornstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo artikel 3.10,
derde lid van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan paragraaf 2.3
van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) en de
Ministeri6le regeling omgevingsrecht (hierna Mor).
2.2
Gegevens aanvrager
AVEBE produceert op de locatie Ter Apelkanaal zetmeel uit aardappelen. De aardappelen worden tijdens de
campagne (augustus — mei) verwerkt in de aardappelzetmeelfabriek (AMF). Na aanvoer worden de
aardappelen gewassen om vervolgens te worden vermalen waarbij het zetmeel wordt vrijgemaakt. Via
extractie en raffinage wordt vervolgens zuivere zetmeel verkregen. Nat zetmeel wordt in cam pagnetijd direct
ingezet in de derivatenfabrieken. Een deel van het zetmeel wordt gedroogd en in afwachting van toepassing
opgeslagen in silo's. Belangrijke ondersteunende diensten van de AMF ziln de waswaterbehandeling en de
behandeling van tarra.
In de nevenproductenfabriek (NPF) wordt uit het in de AMF vrijkomende vruchtwater van aardappelen via
coagulatie eiwitten gewonnen. Door middel van indamping van het van eiwit ontdane vruchtwater wordt het
product protamylasse verkregen. Voornoemde producten zoals vezels, eiwit en protamylasse vinden
toepassing in de diervoeding.
In de verschillende derivatenfabrieken worden met behulp van chemische en biologische ontsluiting uit
gesuspendeerd of droog aardappelzetmeel diverse zetmeelderivaten vervaardigd. De geproduceerde
derivaten worden onder meer afgezet in de papier-, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie.
2.3
Huidige vergunningsituatie
Bij ons besluit van 8 juni 2004 (nr. 2004-15.719/24, MV) hebben wij aan AVEBE b.a. (thans AVEBE U.A.)
voor deze inrichting een revisievergunning op basis van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) verleend.
De inrichting, AVEBE locatie Ter Apelkanaal is gelegen aan de M & 0-weg 11 te Ter Apelkanaal.
Bij besluit van 29 maart 2005 (nr. 2005-06860/13, MV) hebben wij aan AVEBE voor deze inrichting een
veranderingsvergunning op basis van artikel 8.1 van Wm verleend in verband met de uitbreiding van de
inrichting met een dextrinefabriek.
Bij besluit van 28 september 2010 (nr. 2010-53639/39, MV) hebben wij voornoemde revisievergunning
conform artikel 8.23 van de Wm ambtshalve gewijzigd, waarbij gewijzigde voorschriften met betrekking tot de
chemicalienopslag aan de vergunning zijn verbonden.
Bij besluit van 5 april 2011 (nr. 2011-15.849/14, MV) hebben wij aan AVEBE een veranderingsvergunning op
basis van artikel 8.1 van Wm verleend in verband met de uitbreiding van onderhavige inrichting met een
tweetal vergistinginstallaties voor organische afvalstoffen.
Bij besluit van 27 september 2011 (nr. 2011-42.652/39, MV) hebben wij aan de vigerende revisievergunning,
op verzoek van de vergunninghoudster, gewijzigde geluidvoorschriften verbonden.
Voornoemde vergunningen worden op grond van artikel 1.2 lid 1 sub e van de overgangsrechtelijke
bepalingen van de Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de
Wabo.
In de periode medio 2004 tot het tijdstip van het van kracht warden van de Wabo (1 oktober 2010) zijn er in
verband met diverse wijzigingen binnen de inrichting 19 meldingen ex artikel 8.19 van de Wm ingediend.
Verder zijn in de periode 1 oktober 2010 tot heden 15 omgevingsvergunningen verleend voor milleuneutrale
wijzigingen binnen de inrichting en/of bouw- en sloopwerkzaamheden.
2.3
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de
daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of te
weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten
aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met
betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan
de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
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2.4
Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overlegd am tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor,
met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de Ministeri6le regeling omgevingsrecht (Mor) (jo hoofdstuk
2 in geval van bouwactiviteiten).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om
aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 april 2012.
Wij zijn van oordeel dal de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor
een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke Ieefomgeving. De aanvraag is dan
ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
2.5
Procedure (regulier)
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2
van de Wabo. GeIet hierop is de ontvangst van de aanvraag bevestigd op 28 maart 2012.
Het besluit is semen met de ontvangst van de aanvraag gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, editie
Oost, van 30 juni 2012 alsmede op de website van de provincie Groningen.
Het besluit is verzonden aan de aanvrager en de betrokken adviseurs.
Adviezen
2.6
In de Wabo en het Bar warden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering verzonden aan de gemeente Vlagtwedde en overige
instanties.
Naar aartleiding hiervan hebben wij op 8 mei 2012 van de gemeente Vlagtwedde het advies ontvangen dat
de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan warden verleend onder de in dit besluit opgenomen
voorwaarden en voorschriften.
Het advies is op een zorgvuldige manier tot stand gekornen en geven geen aanleiding tot twijfel over de
juistheid van de conclusies, zodat het advies kan worden gevolgd.
3.

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

3.1
Aspecten die bij deze beslissing worden betrokken
Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij als bevoegd gezag ingevolge artikel 3.10, derde [id van de
Wabo juncto artikel 4.21, onder e van de Mor het volgende beoordelen:
Artikel 4.21, onder e, sub 1 Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
Best Beschikbare Technieken
3.2
3.2.1 Toetsingskader
De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken
(BBT) toe te passen.
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 van het Bor vermelde aspecten
betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorgen het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met de
Regeling aanwijzing BBT-documenten.
3.2.2 Beoordeling
Met betrekking tot onderhavige omgevingsvergunning zijn de volgende in voornoemde Regeling
aangegeven BBT-documenten in ogenschouw genomen:
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Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems,
december 2001 (BREF Koeling);
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
Richtlijn PGS 15 voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
Bij de behandeling van de verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBT-documenten
nader uitgewerkt.
3.2.3 BREF Koelsystemen
Ten aanzien van het toegepaste koelsysteern kan in algemene zin als BBT worden beoordeeld:
bij het ontwerp, gebruik en onderhoud van de toegepaste koelsystemen is rekening gehouden met
een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik;
reductie van het watergebruik en emissies door toepassing van een recirculatiesysteem voor de
koeltorens;
optimalisatie van warmteterugwinning;
er wordt overwegend gebruik gemaakt van waterkoeling;
er wordt voor koeling gebruik gemaakt van oppervlaktewater;
juist gebruik en optimale dosering van chemicalidn in het koelwater.
3.2.4 Geluid
Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapportnummer 59.050-123, d.d. 13 maart 2012) waarin
de geluidsbijdrage van de nieuwe koelinstallatie van de VMF-reactieafdeling is berekend. Op basis van het
rapport kan worden geconcludeerd dat, met het treffen van BBT-maatregelen, de nieuwe koelinstallatie niet
van negatieve invloed is op de geluidemissie van de inrichting. In het akoestisch onderzoek zijn de volgende
te treffen geluidsreducerende maatregelen omschreven:
door toepassing van de koelbassins kan worden volstaan met 1 koeltoren;
de koeltoren wordt voorzien van een geluidsarme ventilator;
pompen van de koelinstallatie worden inpandig opgesteld.
De reductie van geluid door toepassing van geluidsarme ventilatoren en toepassing geluiddempende
constructies wordt in het kader van de BREF Koelsystemen als BBT beoordeeld.
Ten aanzien van de geluidemissie zal blijvend worden voldaan aan de geluideisen zoals die zijn vastgelegd
in de, bij besluit van 27 september 2011, aan de vigerende revisievergunning van 8 juni 2004 verbonden
voorschriften. Op basis van de Wet geluidhinder is voor het industrieterrein Zuid-Groningen een geluidzone
vastgesteld en zijn maximaal toelaatbare gevelbelastingen (MTG-waarden) voor omliggende woningen
vastgesteld. De wijziging van de inrichting zal niet leiden tot een overschrijding van de ter plaatse van de
geluidzone en ter plaatse van de woningen geldende grenswaarden voor geluid.
3.2.5 Opslag chemicalidn
De opslag van werkvoorraden koelwaterbehandelingsmiddelen dient voor wat betreft bodembescherming
(NRB) en veiligheid (richtlijn PGS 15) te voldoen aan de voorschriften 8.3.1 en 4.101 tot en met 4.10.4. Dit
hebben wij in voorschrift 1.1 vastgelegd.
3.2.6 Voorkomen schadelijke biociden koeltoren
Op basis van de BREF Koelsystemen dient met betrekking tot het voorkomen van schadelijke biociden in
koeltoren het volgende als BBT warden beoordeeld:
het voorkomen verontreinigingen in het koelwater (afschilfering, corrosie, microfouling) en biologische
risico's (legionella) door behandeling van het koelwater volgens een geoptimaliseerd
waterbehandelingsprogramma;
voorkomen van microbiologische aangroei en corrosie door periodiek preventief onderhoud met
gebruik making van een onderhouds- en monitoringsprogramma en toepassing van een optimale
doorstroomsnelheid en toepassing van niet-corrosiegevoelige materialen.
In voorschrift 1.2.1 hebben wij vastgelegd dat AVEBE met betrekking tot het beperken van schadelijke
micro-organismen in koeltorens over een beheerssysteem dient te beschikken waarin de maatregelen om de
groei van (micro)organismen te voorkornen alsook de hiertoe benodigde inspectie en onderhoud is
vastgelegd.
3.2.7 Conclusie
De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de
inrichting ingevolge de vigerende vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag
veroorzaken
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Artikel 4.21, onder e, sub 2 Mor: De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van
een milieueffectrapport els bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De voorgenomen verandering kent niet de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
Artikel 4.21, ander e, sub 3 van de Mor: De voorgenomen verandering mag niet leiden tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
De vigerende revisievergunning is verleend voor het in werking hebben van een inrichting bedoeld voor
productie van zetmeelderivaten en eiwitten. De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan die
waarvoor de hierboven aangegeven vergunning is verleend.
Beoordeling
3.3
Wij hebben vastgesteld dat:
De voorgenomen verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die
de inrichting ingevolge de vigerende vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken;
De voorgenomen verandering niet de verplichting kent tot het maken van een milleu-effectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm.
De veranderingen niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor vergunning is verleend.
Op grond van bovenstaande hebben wij besloten als onder 1.2.
4.

HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Activiteit bouwen
4.1
De activiteit betreft het plaatsen van twee watersilo's, een koeltoren met bijbehorende technische ruimtes op
het terrein van AVEBE plaatselijk bekend, M. en 0. weg 11 te Ter Apelkanaal.
Toetsing aan het bestemmingsplan
4.2
Op basis van artikel 2.10 lid c van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan
"Bedrifvenpark Zuid Groningen en AVEBE Ter Apelkanaar. Het bouwplan is niet in strijd met het
bestemmingsplan.
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
4.3
Op basis van artikel 2.10 lid d van de Wabo is het bouwplan getoetst aan de "welstandsnota Vlagtwedde".
Het bouwplan is niet in strijd met de welstandscriteria van de welstandsnota
Toetsing aan het Bouwbesluit
4.4
Op basis van artikel 2.10 lid a van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het Bouwbesluit. Uit de
beoordeling blijkt dat het voldoende aannemelijk is dat het bouwplan in overeenstemming is met het
gestelde in het Bouwbesluit.
4.5
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Op basis van artikel 2.10 lid b van de Wabo is de aanvraag getoetst aan de 13e serie van de gemeentelijke
bouwverordening, vastgesteld door de raad op 21 september 2010. Uit de beoordeling blijkt het voldoende
aannemelijk is doze in overeenstemming is met het gestelde in de bouwverordening.
ConcIusie
4.6
De gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend. Voor de activiteit
bouwen is één voorschrift aan deze beschikking verbonden (voorschrift 2.1.1). Voor de verplichtingen die
gelden tijdens de bouw verwijzen wij naar, bij deze beschikking gevoegde, bijlage "verplichtingen tijdens de
bouwwerkzaamheden".
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1

HET VERANDEREN VAN (HET IN WERKING HEBBEN VAN) EEN INRICHTING

1.1
Van toepassing zijnde voorschriften revisievergunning
1.1.1
De voorschriften en bepalingen zoals die zijn verrneid in:
voorschriften 1.1.1 tot en met 1.4.1;
1 Algemeen
bij besluit van 27 september 2011 gewijzigde voorschriften
3 Geluid
voorschrift 4.10.1 tot en met 4.10.4;
4 Veiligheid
voorschrift 8.3.1;
8 Bodem

3.1,

3.2 en 3.3;

van de revisievergunning van 8 juni 2004 (nr. 2004-15.719/24, MV) zijn van toepassing op de verandering
binnen de inrichting waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning wordt verleend en dienen als
zodanig te worden nageleefd.
1.2
Koeltorens
1.2.1
Vergunninghoudster moet beschikken over een beheerssysteem ter beperking van de groei van schadelijke
micro-organismen in koeltorens. In dit beheerssysteem moet tenminste zijn opgenomen:
maatregelen die worden genomen orn de groei van (micro)organismen te voorkomen, zoals de
toepassing van bacteriegroeiremmende middelen;
inspectieschema: tenminste maandelijks moeten de koeltorens worden gecontroleerd op beschadiging
en (micro)biologische aangroei;
reinigingsschema: tenminste halfjaarlijks moeten de koeltorens worden ontdaan van
(micro)biologische aangroei. Indien bij de inspecties blijkt dat hiertoe aanleiding is, moet de
reinigingsfrequentie worden verhoogd;
bemonstering en analyse: direct voor en direct na iedere reiniging van een koeltoren dient de
besmettingsgraad van het koelwater te worden vastgesteld door bemonstering en analyse ervan.
Indien uit de resultaten blijkt dat de reinigingsfrequentie onvoldoende is of de reinigingsmaatregelen
onvoldoende effect sorteren moet het beheerssysteern worden bijgesteld.
2

HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

2.1
Indiening documenten
2.1.1
Drie weken (21 kalenderdagen) voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden — met inbegrip van
prefabricage buiten de bouwplaats — dienen van alle constructiedelen zoals, fundering, vloeren, lateien, dak
e.d. de volgende tekeningen en berekeningen ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden ingediend:
Constructieberekeningen en tekeningen betreffende de detaillering van de bouwconstructie van de
koeltoren en watersilo's, waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot
belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve
delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf en aan de uiterste grenstoestand van de
bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie:
de wapening van de palen;
het ankerplan;
de wapening van de fundering;
de wapening van de begane grand vloer;
de detaillering van de bovenbouw, zoals:
de staalconstructie;
de betonconstructie;
de houtconstructie;
de wapening van de wanden;
de wapening van de vloeren;
de dak- en gevelbeplating en hun bevestiging;
- de trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen e.d.;
- de liggers, balklagen, lateien, geveldragers e.d.
Berekeningen waaruit blijkt dat constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk zelf
voldoen aan de uiterste grenstoestand in relatie tot de belastingen en belastingcombinaties bij brand;
Berekeningen waaruit blijkt dat constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk zelf
voldoen aan de uiterste grenstoestand in relatie tot de belastingen en belastingcombinaties bij
aanrijding.
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B1JLAGE: VERLICHT1NGEN TIJDENS DE BOUWWERKZAAMHEDEN

Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk (Hoofdstuk
4, 138 serie Bouwverordening)
Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden
Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan
het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:
a.
de omgevingsvergunning voor het bouwen;
andere toestemmingen.
b.
Het uitzetten van de bouw
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend mag
niet worden begonnen alvorens door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig:
het straatpeil is aangegeven;
a.
b.
de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.
Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de Bouwwerkzaamheden
1. Bouwtoezicht dient voor het bouwen ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hiema te
noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
a.
de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;
b.
de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.
2. Bouwtoezicht dient ten minste twee dagen van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van
beton.
Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen
Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en
onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze
verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.
Bemalen van bouwputten
Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van
bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een
verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige
bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.
Veiligheid op het bouwterrein
1. Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze,
onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in
de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en
terreinen en hun gebruikers.
2. Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen:
a.
de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in
hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeid, dat het weer in gebruik stellen van de installaties
door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
b.
machines en werktulgen worden achtergeiaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel
mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in
werking kunnen worden gesteld;
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3. Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere
veiligheidsmaatregelen op te haffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
Afscheiding van het bouwterrein
1. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht,
moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn
afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
2. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min
mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals
leidingen, er niet door wordt belemmerd.
3. Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het
aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt,
tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.
VeiIigheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder
1. Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander huipmateriaalmoeten, wat
kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van
onderhoud verkeren.
2. Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken,
indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
3. Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving
veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
4. Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
a.
de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
b.
het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
c.
5. Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voor zover het betreft
nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet
van toepassing is.
Bouwafval
1. Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende bij de
a.
Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
steenwcil, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;
b.
glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;
c.
d.
overig afval.
2. Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid
onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.
3. Indian de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud
van ééri container van 10 m3, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval
meenemen near zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.
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Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
1. Van het gereedkomen:
a.
van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede vanleidingdoorvoeren
en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
b.
van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermischeisolatie in andere
besloten constructies moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b
bedoelde werkzaamheden in kennis worden gesteld.
2. Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming
van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van
kennisgeving.
3. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk,
waarvoor in de aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voorwaarden een plicht tot
kennisgeving van voltooiing is bepaald.
4. Uiterlijk op de dag van be6indiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning voor het
bouwen betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.
5. De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk
geschieden.
Me!den van werken bij lage temperaturen
1. Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd,
moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis warden
gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
het niet verwerken van bevroren materialen;
a.
het verkrijgen van een goede binding en verharding;
b.
de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooling tegen vorstschade, zolang het nog
c.
onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.
2. De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk
plaatsvinden.
Verbod tot ingebruikneming
Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is
verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij het
bouwtoezicht.
Wijze van indienen meldingen
Voor het indienen van een melding dient tijdig schriftelijk melding te warden gedaan bij de afdeling
Milieutoezicht van de provincie Groningen via TAO-MTZaprovinciegroningen.nl .

pagina 13 van 13

