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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 28 februari 2012
Nr. 2012-10.365/9, MV
Zaaknummer 366350
Verzonden:
1.

- 7 M M 2012

AANVRAAG EN AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNING

1.1
Onderwerp aanvraag omgevingsvergunning
Gedeputeerde Staten hebben op 13 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van
Swiss Combi Technology Nederland B.V. (voortaan SCTN). Het betreft een aanvraag voor het veranderen
van de bestaande inrichting van SCTN te Garmerwolde en het in werking hebben van de inrichting na deze
verandering als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en voor het bouwen van een bouwwerk op het terrein van deze inrichting (artikel 2.1, 1® lid, onder a
Wabo).
De aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van de inrichting met een opslag van diesel, de opslag van
gevaariijke stoffen en een werkplaats/opslagschuur.
1.2
Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
De Wabo verplicht het bevoegd gezag om regelmatig te bezien of de beperkingen waaronder de vergunning
is verieend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot
bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteitvan het milieu. Voorts kan
het bevoegd gezag de vergunning wijzigen op grond van overige aspecten in het belang van de
bescherming van het milieu.
Wij achten het noodzakelijk dat de aan SCTN bij besluit van 19 juni 2001 verieende omgevingsvergunning
voor het oprichten en in werking hebben van een thermische slibdrooginstallatie voor zuiveringsslib te
Garmerwolde, ambtshalve wordt gewijzigd omdat de nadelige gevolgen voor het milieu dienen te worden
beperkt (artikel 2.31, eerste lid, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
1.3
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verienen. Deze vergunning wordt, voor zover het
betreft het veranderen van de inrichting en het in werking hebben van de inrichting na deze verandering als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, van de Wabo, verieend onder de bepaling dat de gehele aanvraag
deel uitmaakt van de vergunning.
De vergunning wordt verieend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
de opslag van diesel;
de opslag van gevaariijke stoffen in emballage;
de bouw en het in werking hebben van een werkplaats/opslagschuur.
Aan de vergunning worden de bij dit besluit gevoegde voorschriften 5.2.1, 6.3.1, 6.4.1 en 6.4.2 verbonden.
Met betrekking tot het onderdeel bouw verbinden wij de bij dit besluit gevoegde voorwaarden en
voorschriften.
De vergunning wordt verieend voor onbepaalde tijd.
Gedeputeerde Staten zijn tevens voornemens om, gelet op artikel 2.31, eerste lid, onder b, de bij besluit van
19 juni 2001 (kenmerk 2001/6214/25, RMM) aan SCTN verieende omgevingsvergunning op grond van de
Wabo ambtshalve te wijzigen.
De genoemde vergunning wordt gewijzigd op de volgende onderdelen:
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emissie geur;
emissie stookinstallaties;
acceptatie en verwerking afvalstoffen;
bodembescherming;
de opslag van gevaariijke stoffen;
energiebeheer;
installaties.
Daarom worden alle aan voornoemde omgevingsvergunning verbonden voorschriften ingetrokken en
worden die voorschriften vervangen door de bij dit besluit gevoegde en aldus daaraan verbonden
voorschriften 1.1.1 tot en met 6.2.2 en 7.1.1 tot en met 8.3.7.
Als afgeleide van het vorenstaande zijn Gedeputeerde Staten voornemens om:
de gevraagde omgevingsvergunning te verienen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden;
aan dit besluit, voor zover het betreft de toestemming voor het veranderen van de inrichting en het in
werking hebben van de inrichting na deze verandering als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, van
de Wabo en voor zover het betreft de vervanging van de aan de bij besluit van 19 juni 2001 (kenmerk
2001/6214/25, RMM) aan SCTN verieende omgevingsvergunning verbonden voorschriften door
nieuwe voorschriften, de bij dit besluit gevoegde voorschriften met betrekking tot milieu te verbinden;
aan dit besluit, voor zover het betreft de toestemming voor het bouwen van een bouvwverk, de bij dit
besluit gevoegde voorwaarden met betrekking tot bouw te verbinden.
1.4
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de
uitgebreide voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
1.5
Verhouding aanvraag - vergunning
De aanvraag om de omgevingsvergunning van 13 juli 2011 met bijbehorende bouwtekeningen maken
onderdeel uit van de vergunning en worden meegezonden met het besluit.
1.6
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het
onderwerp in portefeuille heeft.
Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter.

, secretaris.

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Swiss Combi Technology Nederiand B.V., Postbus 7564, 8903 JN Leeuwarden;
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten
Boer;
het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
Fam. S.J. van Weerden, Eemskanaal z.z. 7, 9623 PE Lageland;
de heer J.R. Veenstra, Grasdijkweg 31, 9798 TC Garmerwolde;
de heer R. Boes, Grasdijkweg 35, 9798 TC Garmerwolde.

pagina 6 van 46

2.

PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager/vergunninghoudster
Op 13 juli 2011 hebben wij een aanvraag ontvangen van SCTN voor het veranderen van de bestaande
inrichting van SCTN te Garmerwolde en het in werking hebben van de inrichting na deze verandering als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voor
het bouwen van een bouwwerk op het terrein van deze inrichting.
SCTN maakt onderdeel uit van het Zwitserse Swiss Combi Technology AG. SCTN is gespecialiseerd in de
bouw en het beheer van thermische drooginstallaties bestemd voor het drogen van biomassa. De installatie
van SCTN te Garmerwolde betreft een thermische drooginstallatie voor mechanisch ontwaterd zuiveringsslib
van rwzi's en is gelegen naast de rwzi van het waterschap Noorderzijlvest te Garmerwolde. De installatie is
ontworpen op een verwerkingscapaciteit voor mechanisch ontwaterd zuiveringsslib van 16.900 ton droge
stof per jaar. De drooginstallatie is gedurende 48 weken per jaar 7 dagen per week en 24 uur per dag in
werking. Er wordt gewerkt met een 5-ploegen dienst, waarbij in het weekeinde en avond-/nachtperiode een
besturing van de installatie vanuit de bedrijflocatie in Heerenveen plaats vindt.
2.2
Procedure (uitgebreid)
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op
de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet
voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.
Wij hebben op 15 juli 2011 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.
De vergunninghoudster alsook de gemeente Ten Boer en het waterschap Noorderzijlvest zijn bij brief van
1 oktober 2010 schriftelijk geïnformeerd omtrent het voornemen tot ambtshalve wijziging van de vigerende
omgevingsvergunning en zijn in deze in de gelegenheid gesteld hun zienswijze aan ons kenbaar te maken.
Binnen de gestelde termijn is hiervan geen gebruik gemaakt.
Het ontwerp van de beschikking heeft van 24 oktober tot en met 5 december 2011 ter inzage gelegen in het
gemeentehuis van de gemeente Ten Boer en in het provinciehuis, waarbij een ieder in de gelegenheid is
gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.
Verder zijn de adviseurs, de gemeente Ten Boer en het waterschap Noorderzijlvest in de gelegenheid
gesteld advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.
2.3
Projectbeschrijving
Wij hebben op 13 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SCTN. Het betreft
een aanvraag voor een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.1, eerste lid, sub e, van de Wabo voor
het veranderen van haar bestaande inrichting, gelegen aan de Grasdijkweg 2a te Garmerwolde, en het in
werking hebben van de inrichting na deze verandering, en voor het bouwen van een bouwwerk op het terrein
van deze inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op het binnen de inrichting uitvoeren van de volgende activiteiten:
opslag van gevaariijke stoffen in emballage, betreffende de opslag van maximaal 2.000 liter
reinigingsmiddel in IBC-containers;
opslag van maximaal 2.000 liter diesel in een bovengrondse tank ten behoeve van binnen de inrichting
toe te passen verwarminginstallaties;
het bouwen en gebruik van een onderhoudswerkplaats en opslagschuur voor onderdelen en materiaal.
Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of
daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. In
onderhavig geval is geen sprake van aanhakende toestemmingsstelsels.
Bij brief van 1 oktober 2010 hebben wij onder meer het waterschap Noorderzijlvest, als bevoegd gezag voor
de watervergunning van SCTN, geïnformeerd omtrent het voornemen tot wijziging van de vigerende
milieuvergunning. Bij brief van 7 oktober 2010 heeft het waterschap ons laten weten dat het voornemen haar
geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Er is geen wijziging van de vigerende
watervergunning noodzakelijk, zodat geen sprake is van een gecoördineerde behandeling.
2.4
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij bevoegd gezag om een omgevingsvergunning
voor onderhavige inrichting te verienen of te wijzigen.
De inrichting valt onder één van de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën en is daarmee
een gpbv-installatie. De in deze bijlage opgenomen categorie 5.3 heeft betrekking op installaties voor de
verwijdering van ongevaariijke afvalstoffen in de zin van bijlage 11 A van de Richtlijn 75/442/EEG, rubriek D8
en D9 met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.
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Wij achten ons daarmee procedureel en inhoudelijk 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.
2.5
Huidige vergunningsituatie
Op 19 juni 2001 heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan SCTN een
oprichtingsvergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer (Wm) verieend (kenmerk
2001/6214/25, RMM) voor het oprichten en in werking hebben van een thermische slibdrooginstallatie voor
zuiveringsslib te Garmerwolde.
Op 2 juni 2004 is door SCTN in verband met uitbreiding van werktijden een melding ex artikel 8.19 van de
Wm ingediend, welke door Gedeputeerde Staten is geaccepteerd.
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden, waarbij
hoofdstuk 8 van de Wm deels is komen te vervallen.
Voornoemde vergunning is verieend voor een periode van 10 jaar, welke 1 augustus 2011 zou aflopen.
Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo
verieende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden
toegepast of verwijderd, van rechtswege echter voor onbepaalde tijd.
Gelijktijdig met voornoemde Wm-vergunning is door het waterschap Noorderzijlvest aan SCTN een
vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor de directe
lozing van bed rijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater, proceswater en koelwater via een private
transportleiding op de naastgelegen rioolwaterzuiveringinstallatie (rwzi) van het waterschap Noorderzijlvest
en lozing van hemelwater op omliggende sloten.
In verband met het van kracht worden van de Waterwet (Wtw) per 26 december 2010 is de Wvo komen te
vervallen. Op basis van artikel 6.2 van de Wtw blijft het waterschap bevoegd gezag voor voornoemde lozing.
2.6
Reden ambtshalve wijziging omgevingsvergunning
Op grond van artikel 2.31 lid 1 onder b van de Wabo kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een
vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken.
In onderhavig geval dient de vigerende omgevingsvergunning te worden gewijzigd omdat de nadelige
gevolgen voor het milieu dienen te worden beperkt (artikel 2.31, eerste lid, onder b Wabo) en dient de
vergunning te worden gewijzigd in het belang van de bescherming van het milieu (artikel 2.31, tweede lid,
onder b Wabo). Geconstateerd is dat de aan de oprichtingsvergunning van 19 juni 2001 verbonden
voorschriften niet meer geheel toereikend zijn voor een optimale bescherming van het milieu.
Naar aanleiding van aanhoudende geurklachten van omwonenden is geconstateerd dat de vergunning
onvoldoende aanknopingspunten kent voor een afdoende handhaving ten aanzien van het aspect
geurhinder.
Ten aanzien van dit aspect worden daarom aanvullende voorschriften aan de vergunning verbonden.
Verder is geconstateerd dat de aan de vergunning verbonden voorschriften met betrekking tot acceptatie en
verwerking afvalstoffen, bodembescherming, emissies van stookinstallaties, de opslag van gevaariijke
stoffen, energiebeheer en de uitvoering van utilities niet meer geheel up-to-date zijn. Ook ten aanzien van
deze aspecten worden daarom gewijzigde danwei aanvullende voorschriften aan de vergunning verbonden.
Het in de voorgaande alinea's overwogene brengt in concreto met zich mee dat, zoals ook is weergegeven
in het dictum in paragraaf 1.3, alle aan de oprichtingsvergunning van 19 juni 2001 verbonden voorschriften
worden ingetrokken en worden vervangen door de bij dit besluit gevoegde en aldus daaraan verbonden
voorschriften.
Met betrekking tot de toestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub e, van de Wabo heeft zowel ten
aanzien van de gevraagde veranderingsvergunning als ten aanzien van de ambtshalve aanpassing
(vervanging) van de aan de oprichtingsvergunning van 21 juni 2001 verbonden voorschriften een toetsing
plaatsgevonden aan het uitgangspunt dat de beste beschikbare technieken (BBT) in de inrichting dienen te
worden toegepast.
2.7
Adviezen
In de Wabo en het Bor worden 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 voor wat betreft het onderdeel bouw ter advisering aan de
gemeente Ten Boer gezonden. Het door ons ontvangen advies hebben wij in hoofdstuk 4 opgenomen.
Bij brief van 10 november 2011 (kenmerk 11 -6627), door ons ontvangen op 11 november 2011, heeft het
waterschap Noorderzijlvest ons laten weten geen opmerkingen te hebben ten aanzien van de
ontwerpbeschikking.
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2.8
Ingebrachte zienswijzen
Bij brief van 26 november 2011, door ons ontvangen op 30 november 2011, is een schriftelijke zienswijze
ingediend door de heer S.J. van Weerden en mevrouw J.A. van Weerden-Schrage.
De zienswijze heeft betrekking op het volgende:
1)
In de ontwerpbeschikking is aangegeven dat deze toegezonden is aan belanghebbenden. De heer
en mevrouw Van Weerden geven aan zichzelf als belanghebbende te zien, maar geen
ontwerpbeschikking te hebben ontvangen.
2a)
In de ontwerpbeschikking worden verwezen naar een geuronderzoek van TNO. De resultaten van dit
onderzoek zou door ons aan de indieners van de zienswijze zijn toegezegd maar zijn echter nooit
ontvangen.
2b)
In de ontwerpbeschikking wordt de installatie van SCTN te Garmerwolde vergeleken met de
installatie van SCTN te Heerenveen. Aangegeven wordt dat beide installaties ten onrechte als
identiek worden beschouwd.
2c)
Met betrekking tot aanhoudende geurklachten wordt ons verzocht kennis te nemen van het bij de
zienswijze gevoegde handhavingsverzoek. Aangegeven wordt dat stankoveriast een grote invloed
heeft op de woon- en leefomgeving.
2d)
Aangegeven wordt dat de mogelijke stankoveriast als gevolg van het niet sluiten van inspectieluiken
bij de heropstart van de drooginstallatie als aanname moet worden gezien en niet een bewezen
oorzaak betreft.
2e)
Er wordt verzocht om een nadere omschrijving van de term "acceptabel geurhinderniveau" en een
nadere toelichting op de uitvoering en controle op mogelijke aanvullende geurreducereride
maatregelen.
3)
Aangegeven wordt dat er geen eisen worden gesteld aan welke stoffen door SCTN geëmitteerd
mogen worden. De vraag wordt gesteld wie dit onderzoekt en controleert. Er is geen onderzoek
gedaan naar de gevolgen van de emissie voor de volksgezondheid. Verzocht wordt dat er onderzoek
wordt gedaan naar de aard van de emissie en bepaald wordt welke concentraties er schade voor de
volksgezondheid en het milieu op zal treden.
4)
Verzocht wordt handhavend op te treden ten aanzien van de overiast als gevolg van de emissie van
SCTN, zowel met betrekking tot geur als gevolgen voor mens en milieu. In een toelichting hierop
wordt aangegeven dat bij de bouwvan de inrichting nauwelijks emissie-eisen zijn gesteld en dat het
indienen van geurklachten bij het bedrijf en bij de provincie geen resultaat heeft gehad. Verder wordt
aangegeven dat het in 2010 ingediende handhavingsverzoek geen effect heeft gehad. Ter
onderbouwing is in de zienswijze een overzicht van de door omwonenden getroffen acties en is een
briefwisseling omtrent het handhavingsverzoek als bijlage bij de zienswijze gevoegd.
Bezwaarden willen ons er op attenderen dat de stankoverlast van SCTN al 10 jaar wordt gedoogd en
dat de tot nu toe door omwonenden ondernomen stappen geen effect hebben gehad.
Ten aanzien van de ingebrachte zienswijze merken wij het volgende op:
Ad 1) Op basis van de Algemene wet bestuurrecht (Awb) worden diegenen aan wie het besluit is gericht
als belanghebbende gezien. Artikel 3:41 van de Awb ziet toe op toezending van het besluit aan de
belanghebbenden tot wie het besluit is gericht. Het besluit is gericht aan SCTN. Omwonenden
kunnen in deze alleen als "derde belanghebbenden" worden gezien, waarvoor geen wettelijke
verplichting tot toezending van het ontwerpbesluit besluit geldt.
Ons definitieve besluit wordt wel toegezonden aan diegene die een zienswijze heeft ingediend.
Wij achten de zienswijze op dit punt daarom ongegrond.
Ad 2a) Het betreffende geuronderzoek van TNO ("Geuronderzoek bij Swiss Combi Technology Nederiand
B.V. in Garmerwolde", TNO l&T-A - R 2005/086, november 2005) is bij brief van 5 januari 2012
alsnog aan de heer en mevrouw Van Weerden toegezonden.
Ad 2b) In het voornoemde geuronderzoek van TNO is voor de geuremissie van slibontvangstput gebruik
gemaakt van de meetwaarden ten aanzien van de identieke slibontvangstinstallatie in Heerenveen.
Het geheel identiek zijn van de installaties in Garmerwolde en Heerenveen is in deze niet relevant.
Wij achten de zienswijze op dit punt daarmee ongegrond.
Ad 2c) Wij zijn uiteraard bekend met het bij ons College ingediende handhavingsverzoek en de afhandeling
van dit verzoek. Wij onderkennen dat geuroveriast een grote impact kan hebben op de woon- en
leefomgeving van omwonenden van een geuremitterend bedrijf. Dat is voor ons de aanleiding tot
aanscherping van de vergunning van SCTN met betrekking de emissie van geur.
De zienswijze treft daarmee geen doel.
Ad 2d) In de considerans is door ons aangegeven dat wij het niet sluiten van inspectieluiken in de
schoorstenen na heropstart van de drooginstallaties zien als mogelijke oorzaak van een verhoogde
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geuremissie. Dit betreft inderdaad een aanname. Het hiertoe aan de vergunning verbonden
voorschrift is bedoeld ter voorkoming van deze mogelijke 'lekbron" voor geur.
De zienswijze treft daarmee geen doel.
Ad 2e) De term "acceptabele geurhinder" betreft een criterium voor vergunningveriening en wordt
gehanteerd sinds de vastlegging van het landelijke beleid voor geurhinder in de brief van de Minister
van VROM van 30 juni 1995. Het acceptabel hinderniveau bestaat enerzijds uit een
milieuhygiënische indicatie, kwalificatie en/of kwantificering van de mate van hinder. Anderzijds
bestaat deze uit een overweging of beoordeling van wat acceptabel is op basis van deze mate van
hinder, de locale situatie waarin onder meer planologische en sociaal-economische aspecten een rol
spelen en bedrijfseconomische aspecten. De systematiek voor de bepaling van een acceptabel
geurhinderniveau is vastgelegd in de Nederiandse Emissie Richting Lucht (NeR).
Het door SCTN te overieggen geuronderzoek (voorschriften 3.1.2 t/m 3.1.5) zal door ons volgens
deze systematiek worden beoordeeld. Daarnaast zal een toetsing aan het door ons vastgestelde
provinciale geurbeleid plaatsvinden. Indien sprake is van een acceptabel geurhinderniveau, zal
deze door middel van een tweede aanpassing van de vergunning in de vorm van een geurcontour in
een voorschrift worden vastgelegd. Indien er geen sprake is van een acceptabel geurhinderniveau,
zullen wij met de tweede aanpassing van de vergunning aanvullende voorschriften met betrekking
tot de reductie van de geuremissie aan SCTN opleggen. Uitgangspunt is hierbij dat minimaal aan de
oorspronkelijk aangevraagde geuremissie, zoals vastgelegd in voorschrift 3.1.1, dient te worden
voldaan. De omschrijving, beoogd effect en planning van uitvoering van de maatregelen die nodig
zijn om tot een acceptabel geurhinderniveau te komen zullen door SCTN in, een door ons goed te
keuren, plan van aanpak moeten worden vastgelegd. SCTN is gehouden aan de uitvoering van de
maatregelen volgens het door ons goedgekeurde plan van aanpak. De totstandkoming van het plan
van aanpak alsook de uitvoering hiervan zullen in, aan de vergunning te verbinden, voorschriften
worden vastgelegd. Op de naleving van deze voorschriften wordt door ons gehandhaafd.
Ad 3) In de aanvraag (d.d. 14 september 2000) voor de oprichtingsvergunning zijn door SCTN
verwachtingswaarden opgenomen voor gehaltes koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stof,
kwik, cadmium, zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak in de
rookgassen van de droogtrommels. Deze verwachtingswaarden waren gebaseerd op de te
verwachten samenstelling van het te verwerken zuiveringsslib.
Bij het verienen van de oprichtingsvergunning zijn, op basis van de relevantiecriteria en emissieeisen van de NeR, alleen de emissie van stikstofoxiden en (fijn) stof als relevant beoordeeld en zijn
alleen voor deze componenten emissie-eisen opgelegd.
Feit is dat, behalve de emissie van stikstofoxiden en stof, voornoemde emissies na realisatie van de
inrichting nimmer door ons als bevoegd gezag of op verzoek van ons en in opdracht van SCTN door
een deskundige instantie zijn gecontroleerd. Wij achten de ingebrachte zienswijze op dit punt
gegrond.
Wij verbinden aan de vigerende vergunning daarom aanvullende voorschriften (zie
voorschriftenparagraaf 3.4) met betrekking tot een éénmalige bepaling van de samenstelling van de
rookgassen van de slibdrooginstallaties. Daarbij dienen in ieder geval het gehalte van alle in de
aanvraag voor de oprichtingsvergunning opgenomen geprognotiseerde componenten (inclusief
stikstofoxiden en stof) te worden bepaald. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen wij,
met behulp van de NeR, bepalen of aanvullende emissie-eisen en/of emissiereducerende
maatregelen aan SCTN dienen te worden opgelegd. De NeR moet in deze gezien worden als een
instrument voor het stellen van emissie-eisen ter verbetering van de luchtkwaliteit voor mens en
milieu.
Ad 4) Met betrekking tot de handhaving op de samenstelling van de afgassen die vrijkomen bij het drogen
van zuiveringsslib en de gevolgen hiervoor voor mens en milieu verwijzen wij naar hetgeen
hieromtrent door ons is aangegeven onder punt 3.
Met betrekking tot de handhaving op de geuremissie van de inrichting van SCTN kunnen wij
verwijzen naar de inhoud van onze, aan de heer en mevrouw Van Weerden gerichte, brief van 22
november 2010 (kenmerk 2010-60903/46, MTZ) die ook als bijlage 5 bij de zienswijze is gevoegd.
Zoals in deze brief is aangegeven is, om adequaat te kunnen handhaven op het geuraspect,
onderhavige ambtshalve wijziging van de vergunning van SCTN noodzakelijk. De door ons beoogde
wijze van handhaving is pas mogelijk nadat de wijziging van de vergunning, waarop de thans
bestreden beschikking betrekking heeft, is bekrachtigd. De resultaten van de sindsdien in 2011 met
betrekking tot geurhinder ondernomen handhavingacties zijn in de wijziging van de vergunning
meegenomen. Dit betreft de in voorschrift 3.1.7 vastgelegde controle op en onderhoud van de
toegepaste warmtewisselaars en de in voorschrift 3.1.8 vastgelegde eis met betrekking tot het
gesloten houden inspectieluiken in de schoorstenen.
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Er is geen sprake van het gedogen van de door SCTN veroorzaakte geurhinder. Met de thans te
nemen stappen menen wij onze handhaving beter kunnen effectueren.
Deze zienswijze treft daarmee geen doel.
Bij brief van 30 november 2011, door ons ontvangen op 2 december 2011, hebben wij een zienswijze
ontvangen van de heren R. Boes en J.R. Veenstra.
1)
In de zienswijze geven de heren aan op dit moment, afhankelijk van de windrichting, in meer of
mindere mate geurhinder ervaren van SCTN. Aangegeven wordt dat in onze beschikking de oorzaak
van deze geuroveriast niet concreet genoeg is verwoord.
2)
De heren Boes en Veenstra verzoeken om een, door een onafhankelijke instantie uit te voeren,
meting waarbij bepaald dient te worden welke stoffen en in welke hoeveelheden deze stoffen door
Swiss Combi worden geëmitteerd alsook welke stoffen de geuroveriast veroorzaken.
3)
Verzocht wordt om de termijn voor uitvoering van een geurmeting, ter bepaling van het effect van de
uit te voeren maatregelen, gelijk te stellen met de termijn voor uitvoering van de maatregelen (binnen
3 maanden na het verienen van de vergunning).
4)
De heren Boes en Veenstra zien in de uiteindelijke vergunning graag een bepaling van het
cumulatieve geureffect van de inrichtingen van SCTN en de naastgelegen
rioolwaterzuiveringsinstallatie meegenomen.
5)
Tot slot wordt aangegeven dat er regelmatig sprake is van geluidoveriast. De heren zien graag met
een geluidmeting aangetoond dat aan de toegestane geluidsnorm voor landelijk gebied wordt
voldaan.
Ten aanzien van deze ingebrachte zienswijze merken wij het volgende op:
Ad 1) Geurbronnen binnen de inrichting van SCTN betreffen:
de afgassen van de twee drooginstallaties;
de op- en overslag van slib ter plaatse van de slibontvangstbunker;
de verdringingslucht bij het vullen van de silo's met gedroogd slib;
de ruimtelucht uit de proceshal.
De gesloten afvoer van condensaat naar de rwzi betreft geen relevante geurbron.
Op basis van de aard van de ingediende geurklachten, de tijdstippen waarop geurhinder wordt
ondervonden en de woonlocaties van de indieners van de geurklachten, concluderen wij dat de
geurhinder wordt veroorzaakt door de afgassen van de drooginstallaties van SCTN alsook de
ruimtelucht uit de proceshal. De ingezette handhavingsacties hadden tot doel eventuele "lekstromen"
te elimineren. Het voorgeschreven geuronderzoek heeft juist tot doel inzicht te verkrijgen in de aard
en omvang van de geuremissie van de inrichting van SCTN alsook inzicht te krijgen in het effect van
de reeds getroffen maatregelen.
Ad 2)

Ad 3)

Ad 4)

Wij achten deze zienswijze daarmee ongegrond.
Met betrekking tot de geuremissie kan worden opgemerkt dat deze zal worden veroorzaakt door
gas- of dampvormige organische stoffen en vluchtige organische koolwaterstoffen. Voor het overige
verwijzen wij ten aanzien van deze zienswijze naar hetgeen hieromtrent onder voorgaande
zienswijze onder punt Ad. 3 is opgenomen.
In voorschrift 3.1.2 van de beschikking tot wijziging van vergunning van SCTN is vastgelegd dat
SCTN binnen 3 maanden nadat de beschikking onherroepelijk is (het moment dat er geen
rechtsmiddel meer open staat tegen de beschikking) een onderzoek naar de actuele geursituatie
dient te laten uitvoeren. Uit dit onderzoek moet blijken of SCTN kan voldoen aan de in voorschrift
3.1.1 vastgelegde geurimmissie-eis. Op basis van het geuronderzoek zullen wij bepalen of sprake is
van een acceptabel geurhinderniveau. Indien sprake is van een acceptabel geurhinderniveau, zal
deze door middel van een tweede aanpassing van de vergunning in de vorm van een geurcontour in
een voorschrift worden vastgelegd. Indien er geen sprake is van een acceptabel geurhinderniveau,
zullen wij met de tweede aanpassing van de vergunning aanvullende voorschriften met betrekking
tot de uitvoering van aanvullende geurreducerende maatregelen aan SCTN opleggen. Deze
maatregelen kunnen dus niet binnen voornoemde 3 maanden worden uitgevoerd. De uitvoering van
deze maatregelen zullen in een door ons voor te schrijven plan van aanpak moeten worden
vastgelegd. Wij hebben de mogelijkheid om bij de tweede aanpassing van de vergunning voor te
schrijven dat het effect van de aanvullende geurreducerende maatregelen moet worden bepaald aan
de hand van een geurmeting.
In voorschrift 3.1.5 is reeds vastgelegd dat de gevolgen van de cumulatie van de geuremissie van
SCTN met de geuremissie van de naastgelegen rwzi bij het voorgeschreven geuronderzoek dient te
worden betrokken. Een feitelijke cumulatieberekening kan alleen betrekking hebben op met elkaar
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Ad 5)

qua geurkarakteristiek vergelijkbare geuren binnen beide inrichtingen. In onderhavig geval betreft dit
uitsluitend de geuremissie van de op- en overslag van zuiveringsslib bij beide inrichtingen.
Ten tijde van de oprichtingsvergunning is de omgeving van SCTN op basis van tabel 4 van de
Handreiking industrielawaai en vergunningveriening (oktober 1998) beoordeeld als een
overgangsgebied van landelijke omgeving tot rustige woonwijk. Voor deze woonomgevingen dient
op basis van voornoemde Handreiking voor het referentieniveau voor het omgevingsgeluid een
waarde van 40 - 45 dB(A)-etmaalwaarde als richtwaarde te worden gehanteerd. Overschrijding van
deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij het
bestaande referentieniveau van het omgevingsgeluid als maximum niveau dient te worden
gehanteerd.
Het referentieniveau voor omgevingsgeluid wordt bepaald door het L95-niveau (waarde van het
geluidsniveau die, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt
overschreden) danwei het wegverkeeriawaai niveau -10 dB. De hoogste van beide waarden geldt. Er
is gekozen voor een meting van het L95-niveau vanwege het feit dat SCTN een continu bedrijf
betreft.
In 2000 is ten behoeve van de geprojecteerde inrichting van SCTN door ons een onderzoek
uitgevoerd naar het referentieniveau voor het omgevingsgeluid (meetrapport d.d. 28 april 2000). In
de nacht van 6 op 7 april 2000 zijn metingen uitgevoerd waarbij ter plaatse van de woningen ten
westen en ten zuiden van de inrichting L95-waarden van 35 tot 39 dB(A) zijn gemeten. In de
nabijheid van deze woningen zijn geen wegen gelegen die van wezenlijk belang zijn voor de
bepaling van het referentieniveau. Het L95-niveau is daarmee bepalend voor het referentieniveau.
De etmaalwaarde voor het referentieniveau voor het omgevingsgeluid betreft het gemeten L95niveau in de nachtperiode + 10 dB. Het referentieniveau voor het omgevingsgeluid voor de woningen
ten westen en ten zuiden van de inrichting bedragen daarmee respectievelijk 45 en 49 dB(A).
De in 2001 aan de vergunning verbonden geluidnormen zijn gebaseerd op een beoordeling van een
bij de aanvraag gevoegde akoestisch prognose. Bij de beoordeling zijn voornoemde waarden voor
het referentieniveau van 45 en 49 dB(A) als maximaal toelaatbare geluidbelasting gehanteerd voor
de omliggende woningen.
In de oprichtingsvergunning is reeds vastgelegd dat SCTN na inbedrijfstelling door middel van een
akoestisch referentie-onderzoek (inclusief metingen) dient aan te tonen dat aan de gestelde
geluidseisen wordt voldaan. Op basis van het ingediende referentie-onderzoek van 29 oktober 2004
is geconcludeerd dat aan de vergunde geluidseisen wordt voldaan. Sinds 2004 zijn er geen
geluidsrelevante wijzigingen ten aanzien van de inrichting aangebracht. Ook de thans aangevraagde
wijzigingen zijn niet relevant voor de geluidbelasting van de inrichting van SCTN. De in 2001 aan de
vergunning verbonden geluidvoorschriften zijn daarom thans onveranderd opnieuw aan de
vergunning verbonden.
Deze zienswijze achten wij daarmee ongegrond.

3.

OVERWEGINGEN EN TOETSING MILIEU

3.1
Inleiding
In artikel 2.14 van de Wabo worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. De relevante aspecten
voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en
onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
3.2
Toetsingskader
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de
aanvraag voor de veranderingsvergunning:
1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderiinge samenhang bezien, die de inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is
gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming
van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voorzover zij niet kunnen
worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische
maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen
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en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met
betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
3.3
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van het in werking hebben van
onderhavige inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn de voor de inrichting relevante voorschriften opgenomen.
3.4
Best Beschikbare Technieken
3.4.1 Inleiding
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 voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening
houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.
Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de
in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.
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.
3.4.2 Toetsing
Voor de onderhavige inrichting zijn voor de BBT-beoordeling de volgende BBT-documenten in ogenschouw
genomen:
BREF aangaande de verwerking van afval exclusief verbranding (Reference Document on Best
Available Techniques for the Waste Treatment Industries, augustus 2006);
BREF voor monitoring (Reference Document on the General Principles of Monitoring, juli 2003);
BREF opslag bulkgoederen (Reference Document on Best Available techniques on Emissions from
Storage, januari 2005);
de Nederiandse emissie Richtlijn;
de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming;
de Circulaire Energie in de milieuvergunning.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieu-aspecten wordt de toetsing aan voornoemde
BBT-documenten nader uitgewerkt.
3.4.3 BREF aangaande de verwerking van afval exclusief verbranding
Bij de beoordeling zijn de algemene beste beschikbare technieken van hoofdstuk 5 van de BREF betrokken.
Het gaat hierbij om de volgende aspecten:
milieuzorg (zie 3.9);
ingaande afvalstromen (zie 3.10.1);
managementsystemen (zie 3.10.1);
gebruik energie en grondstoffen (zie 3.16);
opslag en handling (zie 3.18);
behandeling van gasvormige emissies (zie 3.12);
behandeling van afvalwater (zie 3.11);
behandeling reststoffen (zie 3.10).
Verder zijn bij de beoordeling van de aanvraag ten aanzien van BBT voor de volgende methodes van
afvalverwerking betrokken:
Geschikt maken van afval voor gebruik als brandstof
Onderhavig productieproces is (voor zover van toepassing) aan de BBT-eisen voor preparatie van (vaste)
brandstoffen getoetst. BBT is in deze onder meer:
productie van de brandstoffen vindt plaats op specificaties van de afnemer;
borging van de kwaliteit van de geproduceerde brandstoffen en periodieke analyse van grondstoffen;
visuele inspectie van inkomende grondstoffen.
Wij concluderen dat de toegepaste installatie en werkwijzen voldoen aan BBT.
Onderhavige BREF geeft ons geen aanleiding tot opmerkingen of aanpassing van de vergunning. Wij zijn
van mening dat door SCTN in deze wordt voldaan aan BBT.
3.4.4 BREF monitoring
Voor zaken met betrekking tot monitoring is de BREF voor monitoring in aanmerking genomen. De BREF
heeft betrekking op de monitoring van in de vergunning gestelde emissiegrenswaarden en refereert aan
artikel 9 sub 5 van de richtlijn.
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In dit artikel wordt voorgeschreven dat de vergunning passende eisen bevat voor de controle op lozingen,
met vermelding van de meetmethode en -meetfrequentie, de procedure voor de beoordeling van de
metingen alsmede de verplichting de bevoegde autoriteit in kennis te stellen van de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de controle op de naleving van de vergunningvoorwaarden.
De monitoring heeft in het kader van de omgevingsvergunning betrekking op emissie van stof en
rookgassen. Deze onderwerpen zijn geregeld met de NeR als uitgangspunt. Het Besluit Emissie-eisen
Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) alsook het voormalige Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties B (BEES
B) zijn voor onderhavige inrichting niet van toepassing.
Deze BREF geeft geen aanleiding tot opmerkingen of aanpassing van de vergunning. Er wordt ons inziens
voldaan aan BBT.
3.4.5 BREF Op- en overslag van bulkgoederen
De buikopslag en overslag van gereed product (granulaat) is beoordeeld in het kader van de BREF Op- en
overslag van bulkgoederen. Wij concluderen dat ten aanzien van de aspecten preventie en reductie van
emissies, veiligheid, de uitvoering van tanks en bijbehorende installatie-onderdelen en uitvoering van
transportsystemen, door SCTN wordt voldaan aan BBT.
3.5
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 Wabo en de Wtw.
In de nieuwe systematiek geldt dat allé inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie genoemd in de Wabo. SCTN betreft een gpbv-installatie, het
Activiteitenbesluit is daarmee niet van toepassing voor deze inrichting.
3.6
Milieu-effectrapport
De inrichting van SCTN valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit m.e.r, betreffende een
installatie voor de verwijdering van afval met een capaciteit van 50 ton per dag of meer. Op basis hiervan
geldt voor de wijziging of uitbreiding van deze bestaande inrichting, indien de wijziging of uitbreiding
betrekking heeft op de slibverwerkingscapaciteit, een m.e.r.-beoordelingsplicht.
De aangevraagde wijziging van de inrichting heeft betrekking op een uitbreiding van de inrichting met een
onderhoudswerkplaats, een opslag/aflevering van diesel en opslag van een oplosmiddel. De verwerking van
zuiveringsslib wordt qua aard en omvang niet gewijzigd. Een m.e.r.-beoordelingsplicht is daarmee in
onderhavig geval niet aan de orde.
Aanvullend hebben de onderstaande in bijlage 111 van de EEG-richtlijn milieueffectrapportage aangegeven
factoren met betrekking tot de m.e.r.-beoordelingsplicht in overweging genomen:
1. het kenmerk van het project
2. de plaats van het project
3. de kenmerken van het potentiële effect.
Naar onze mening is er, op basis van de beoordeling van bovenstaande factoren, met betrekking tot de
aanvraag van de veranderingsvergunning geen sprake van dusdanig mogelijke nadelige gevolgen voor het
milieu dat een m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk is.
3.7
Nationale Milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuuriijke hulpbronnen uitte putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verienen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NO^,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.8
Provinciaal Omgevingsplan
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:
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zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte;
. handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaariijke stoffen en afval;
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken "Schoon en veilig Groningen", "Karakteristiek Groningen" en "Energiek Groningen"
worden de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de
onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten die binnen onderhavige bestaande inrichting worden
uitgevoerd alsook de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en milieuaspecten die hierbij aan de
orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.9
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een milieuzorgsysteem.
SCTN beschikt voor haar bedrijfslocatie in Garmerwolde over een milieuzorgsysteem dat volgens de
systematiek van de ISO 14001-norm is opgezet. Daarmee wordt voldaan aan BBT.
3.10
Afvalstoffen
3.10.1 Acceptatie, be- en verwerking afvalstoffen derden
Inleiding
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 afval beheersplan 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 Afval beheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wmvergunning voor zover 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:
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 van 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 vergunning 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 vergunning verieend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit
verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderiijke
bewerkingsstappen een vergunning worden verieend.
Voor onderhavige be- en verwerking van zuiveringsslib uit rwzi's is het sectorplan 16 van het LAP van
toepassing.
Be- en verwerking
Op de be- en verwerking van zuiveringsslib uit rwzi's (Eural-code 19.08.05) is het sectorplan 16
"Waterzuiveringsslib" van toepassing. De minimumstandaard voor slib van waterzuivering uit rwzi's is
thermisch verwerken, al dan niet na voordrogen, leidend tot oxidatie van het organisch materiaal. Dit houdt in
dat verbranding in verschillende typen installaties - al dan niet in combinatie met biologische dan wel
thermische voordroging - is toegestaan
Onderhavige thermische droging van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib ten behoeve van afzet als
brandstof voor kolengestookte energiecentrales voldoet aan deze minimumstandaard.
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Mengen van afvalstoffen
Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan
zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in afval
gecumuleerde milieugevaariijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken.
Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter
samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met
elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en nietafvalstoffen wordt mengen genoemd.
Binnen onderhavige inrichting worden geen verschillende afvalstoffen gemengd.
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 af»/alstoffen 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 van de oprichtingsvergunning een beschrijving van de gehanteerde acceptatieprocedure
ogenomen.
Deze beschrijving kan echter niet worden beoordeeld als zijnde een AV-beleid (inclusief de daarvan deel
uitmakende monstername en analyse) en AO/IC dat voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP
zijn beschreven. Aan de vergunning verbinden wij daarom een voorschrift waarin is vastgelegd dat SCTN,
binnen een termijn van 3 maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit, een AV-beleid en AO/IC ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag dient te doen toekomen.
Wijzigingen in het AV-beleid moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij
vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. Ook dit is in een
voorschrift vastgelegd.
Registratie
In verband met de ontvangst van afvalstoffen van buiten de inrichting, valt de inrichting van SCTN 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. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de
afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.
Vergunningtermijn
In artikel 2.23 Wabo wordt bepaald dat in een omgevingsvergunning kan worden bepaald dat zij geheel of
gedeeltelijk geldt voor een daarin aangegeven termijn. In het tweede lid is bepaald dat bij AMvB categorieën
gevallen kunnen worden aangewezen, waarin in de omgevingsvergunning wordt bepaald dat zij slechts geldt
voor een daarbij aangegeven termijn. Voor onderhavige inrichting is dit niet het geval.
De vigerende vergunning is ingevolge het voormalige artikel 8.17, tweede lid, Wm verieend voor een termijn
van 10 jaar. Deze termijn vervalt op grond van artikel 1.2, vijfde lid, van de Invoeringswet algemene
bepalingen omgevingsrecht van rechtswege op het moment dat dit besluit onherroepelijk is geworden.
Opsiagtermijn van afvalstoffen
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) wordt de opslag van afvalstoffen
voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de
opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn 3 jaar.
De maximale opslagtermijn voor nuttig, als secundaire brandstof, toe te passen zuiveringsslib bedraagt
daarmee 3 jaar. Voornoemde maximale opslagtermijn is in een, aan de oprichtingsvergunning te verbinden,
voorschrift vastgelegd.
3.10.2 Afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan
Registratie
Op grond van de Wm moet het bedrijf een registratie bijhouden van de bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke
afvalstoffen die worden afgegeven aan erkende inzamelaars.
De gegevens die van de afgifte moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar worden bewaard en
ter beschikking worden gehouden van het toezichthoudende bevoegd gezag.
Daarom behoeven geen voorschriften met betrekking tot de registratie van afgevoerde afvalstoffen aan de
vergunning te worden verbonden. Voorschrift B.9 wordt in dit verband ingetrokken.
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Preventie
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid ten aanzien van preventie van afval uitgewerkt. Het gevaariijk
bedrijfsafval dat binnen de inrichting vrij komt bestaat uit afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden
aan installaties (verf, smeermiddelen etc). Het overige afval bestaat uit huishoudelijk afval en resten
slib/granulaat dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden.
Richtinggevende relevantiecriteria volgen uit de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven (Infomil,
december 2005) welke overeenkomen met onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" (april 2003).
Hierin wordt gesteld dat afvalpreventiepotentieel aannemelijk is wanneer er meer dan 25 ton (niet gevaarlijk)
bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaariijk afval binnen de inrichting vrijkomt.
De totale hoeveelheid gevaariijk en niet gevaariijk afval dat jaariijks binnen de inrichting van SCTN vrijkomt is
lager dan de genoemde relevantiecriteria. Wij vinden het daarom niet nodig om in dit verband aanvullende
voorschriften aan de vergunning te verbinden.
Afvalscheiding
In het beleidskader van het LAP worden richtlijnen gegeven voor scheiding van afvalstoffen aan de bron. In
bijlage 3 van deze beschikking is een overzicht gegeven van deze richtlijnen.
Overige voorschriften op dit punt achten wij, gelet op de aard en de omvang van de geproduceerde
afvalstoffen, niet nodig.
Beheer van afvalstoffen
Aan de vigerende oprichtingsvergunning worden, ter vervanging van de bestaande voorschrift H.1 tot en met
H.3, nieuwe voorschriften met betrekking tot het beheer van vrijkomende afvalstoffen verbonden
(voorschriften 2.4.1 tot en met 2.4.3).
3.11
Afvalwater
Alle binnen de inrichting vrijkomende afvalwaterstromen, betreffende hemelwater van daken en
terreinverharding, huishoudelijk afvalwater, spoel- en schrobwater, koelwater uit de koelschroeven en
proceswater van de condenser, wordt geloosd op de naastgelegen rwzi. Niet-verontreinigd hemelwater wordt
op omliggende sloten geloosd.
Voor deze lozingen is in 2001 een vergunning (nr. 1795 O) in het kader van de Wvo verieend door het
waterschap Noorderzijlvest. In verband met het van kracht worden van de Wtw is Wvo komen te vervallen.
Op basis van artikel 6.2 lid 2 van de Wtw blijft het waterschap bevoegd gezag voor voornoemde lozing.
Vanuit de inrichting wordt geen afvalwater op een openbaar riool geloosd. Aangezien alle lozingsaspecten
worden gereguleerd via voornoemde Wtw-vergunning, achten wij het niet noodzakelijk om hiervoor
aanvullende voorschriften aan de omgevingsvergunning te verbinden.
3.12
Lucht
3.12.1 Inleiding
De belangrijkste emissie naar lucht betreffen:
de emissie van (fijn) stof afkomstig van het productieproces en de veriading van grondstoffen en
eindproduct;
de emissie van fijn stof en stikstofoxiden van verbrandingsinstallaties;
de emissie van geur van het siibdroogproces en de opslag en veriading van slib.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is de Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing.
3.12.2 Emissie van geur
Het landelijke beleid voor geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van VROM d.d. 30 juni 1995,
zoals opgenomen in de NeR. Het beleid is er op gericht om hinder te voorkomen en indien hinder zich
voordoet maatregelen voor te schrijven op basis van de BBT.
Bij de aanvraag van de oprichtingsvergunning is voor de inrichting een (geprognotiseerde) geurimmissieberekening gevoegd.
Als meest relevante bronnen van geuremissie zijn de slibontvangstbunker en de schoorstenen van de twee
drooginstallaties in ogenschouw genomen. Voor de geurimmissieberekening is voor de geuremissie van de
drogers en de slibontvangst gebruik gemaakt van beschikbare kentallen van installaties elders. Voor elk van
de drogers is uitgegaan van een geuremissie van 60 Mge/uur en voor de slibontvangst is uitgegaan van een
geuremissie van 0,7 Mge/uur. De berekende contouren voor de geurimmissie (0,5 en 1 ge/m^ bij 98percentiel) zijn in voorschrift D.7 van de oprichtingsvergunning vastgelegd en worden thans opnieuw in het
aan deze beschikking verbonden voorschrift 3.1.1 vastgelegd.
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Naar aanleiding van aanhoudende geurklachten op een afstand van meer dan 500 m van de inrichting,
hebben wij in 2005, om te bepalen of aan hetvoornoemde vergunningvoorschrift werd voldaan, een
geuronderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het TNO-rapport
"Geuronderzoek bij Swiss Combi Technology Nederiand B.V. in Garmerwolde", rapportnr. l&T-A R
2005/086, november 2005). In het rapport zijn de volgende geurbronnen omschreven:
het storten en de opslag van slib in de ontvangstbunker;
de schoorstenen van de drooginstallaties;
de ventilatie van de proceshal;
afvoer van vrijkomend condensaat.
Ten aanzien van de afvoer van lucht uit de proceshal is aangegeven dat deze bron, afhankelijk van de
geslotenheid van procesapparatuur en "good housekeeping" meer of minder relevant is. Ten aanzien van
het via gesloten leidingen naar de naastgelegen rwzi af te voeren condensaat is aangegeven dat dit op de
locatie zelf geen geurbron betreft. Beide laatstgenoemde geurbronnen zijn daarmee niet bij het
geuronderzoek betrokken.
Op basis van metingen is voor de drogers een geuremissie van 110 Mge/uur vastgesteld. Verder is voor de
geuremissie van de slibontvangst gebruik gemaakt van een beschikbare gegevens van een identieke
slibontvangst van SCTN in Heerenveen. Deze is vastgesteld op 18 Mge/uur.
Geconcludeerd is dat bij inzet van 2 drogers en bij toepassing van meetwaarden van de installatie in
Heerenveen voor wat betreft de slibontvangst, de aangevraagde en vergunde geurcontouren worden
overschreden. Vervolgens zijn door SCTN de volgende geurreducerende maatregelen uitgevoerd:
aanpassing van de koelwaterinjectie;
veriaging van de temperatuur van het condensaat/koelwater (minder uitdamping);
toepassing van een waterspuitvoorziening voor het neerslaan van restdampen van de condensaat- en
koelwaterafvoer;
veriaging van de temperatuur in de verbrandingskamer;
aanpassing van de ventilatie van de hal.
In verband met aanhoudende geurklachten in de periode 2005 - 2010 en een substantiële toename van het
aantal geurklachten in 2010, achten wij het noodzakelijk dat Swiss Combi opnieuw de geuremissie van de
inrichting laat vaststellen. Hiertoe verbinden wij een voorschrift (voorschrift 3.1.2) aan de vigerende
vergunning waarin is vastgelegd dat SCTN, binnen een termijn van 3 maanden na het onherroepelijk worden
van deze beschikking, onder representatieve bedrijfsomstandigheden een geurmeting door een
onafhankelijk bureau dient te laten uitvoeren. Deze wijze van uitvoering van dit geuronderzoek alsook de
rapportage van de resultaten zijn in voorschriften vastgelegd (voorschrift 3.1.3 tot en met 3.1.5). Bij dit
geuronderzoek dienen ook, indien de thans vergunde geurimmissieconsentraties worden overschreden, de
mogelijk uit te voeren aanvullende technisch en organisatorische geurreducerende maatregelen te worden
uitgewerkt (voorschrift 3.1.5).
Bij het geuronderzoek dient verder ook de cumulatie van de geuremissie van SCTN met de geuremissie van
de naastgelegen rwzi te worden betrokken.
Naar verwachting is de procestemperatuur in de droogtrommels van grote invloed op de mate van
geurbelastendheid van de afgassen. Bij een hogere temperatuur wordt een hogere geurbelasting verwacht.
Een hoge temperatuur geeft ook een hoge warmte-emissie en pluimstijging. Dit geeft een positief effect op
de verspreiding.
Wij menen de registratie van de gemeten temperatuur in de droogtrommels, als emissie relevantie
parameter (erp) voor geur, te moeten vastleggen in een voorschrift (voorschrift 3.1.6).
Geconstateerd is dat vanwege hoge temperaturen scheurvorming in de afdichtings- en
verbindingsonderdelen van de toegepaste warmtewisselaars ontstaat. Hierdoor ontstaat een lekstroom van
geurbelaste afgassen die in de proceshal vrijkomen en via het ventilatiesysteem worden geëmitteerd.
Aan de vergunning verbinden wij daarom een "good housekeeping" voorschrift met betrekking inspectie en
onderhoud van deze installatie-onderdelen voorafgaande aan de heropstart van de drooginstallaties
(voorschrift 3.1.7).
Een mogelijke oorzaak van een verhoogde geuremissie bij de heropstart van de drooginstallaties betreft het,
na inspectie, niet sluiten van inspectieluiken in de schoorstenen.
Het gesloten houden van deze inspectieluiken tijdens het in werking zijn van de drooginstallaties hebben wij
vastgelegd in voorschrift 3.1.8.
Op basis van de resultaten van het voorgeschreven geuronderzoek zullen wij, aan de hand van de
beoordelingsmethodiek van NeR, bepalen of er sprake is van een acceptabel geurhinderniveau. Indien dit
niet het geval is, zullen wij opnieuw aanvullende voorschriften met betrekking tot de reductie van de
geuremissie aan SCTN opleggen. In deze voorschriften zullen, op basis van een door SCTN op te stellen en
door ons goed te keuren plan van aanpak uit te voeren, geurreducerende maatregelen worden vastgelegd
alsook de uitvoering van een referentie geurmeting ter bepaling van het effect van de uitgevoerde
maatregelen.
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Mogelijke aanvullende maatregelen ter voorkoming van geurhinder in de omgeving van de inrichting
betreffen de verhoging van de schoorstenen van de drooginstallaties en verhoging van de uittredesnelheid
van de afgassen van de drooginstallaties. De uittredesnelheid heeft, ten opzichte van de warmte-emissie,
echter een beperkt effect. De te verwachten effecten van deze maatregelen dienen te worden meegenomen
in het voornoemde geuronderzoek. Aan de vergunning verbinden wij een voorschrift (voorschrift 4.1.6)
waarin is vastgelegd dat de deuren van de proceshal zo veel mogelijk gesloten moeten worden gehouden.
Dit in verband met geluid. Het effect van openstaande deuren op de geuremissie dient ook met het
voornoemde geuronderzoek te worden bepaald.
3.12.3 Emissie stof
Tijdens een in 2004 uitgevoerde emissie-onderzoek (rapportnr. r05660e vergunning d.d. 18 oktober 2004)
zijn de emissies van stof van de drooginstallaties en de opslagsilo's voor granulaat onderzocht. Er wordt
gebruik gemaakt van een aspiratiefilter. Op basis van de NeR geldt voor bestaande emissiepunten die zijn
voorzien van filtrerende afscheiders, bij een grensmassastroom van 0,5 kg per uur of meer, een norm van 10
mg per m^. Per 30 oktober 2010 dienen deze emissies, bij overschrijding van een emissievracht van 0,2 kg
per uur, te zijn teruggebracht tot 5 mg per m^.
Voor afgasstromen met massastroom kleiner dan kleiner dan 0,5 kg per uur kan een stofemissie van ten
hoogste 50 mg per m^ worden toegestaan. Per 30 oktober 2010 geldt voor deze afgasstromen, indien de
emissievracht kleiner is dan 0,2 kg per uur, een emissie-eis van ten hoogste 50 mg per m^
Tijdens het emissie-onderzoek in 2004 is geconstateerd dat de massastroom voor stof van de drogers
kleiner is dan 0,005 kg per uur en bij de silo's 0,0005 kg per uur. In verband hiermee zou voor deze
bestaande installaties een emissie-eis van 50 mg/mo^ voorgeschreven kunnen worden.
Tijdens het emissie-onderzoek zijn ten aanzien van de drogers en de silo's emissieconcentraties stof kleiner
dan 0,5 mg per mg per m^ gemeten. Wij achten het daarom wenselijk en redelijk om een emissie-eis van 5
mg per m^ voor te schrijven. Het hiertoe aan deze beschikking verbonden voorschrift 3.3.1 vervangt het aan
de vigerende vergunning verbonden voorschrift D.2.
De aan de vigerende oprichtingsvergunning, met betrekking tot stofemissie, verbonden voorschriften D.3,
D.4 en D.9 tot en met D.12 zijn onder vernummering opnieuw aan deze beschikking verbonden (thans
voorschrift 3.3.3 tot en met 3.3.8).
3.12.4 Emissie stikstofoxiden drooginstallaties
Voor de drooginstallaties wordt gebruik gemaakt van aardgasgestookte branders. Bij de verbranding van
aardgas komen stikstofoxiden (NOx) vrij, bestaande uit NO en NO2, berekend/uitgedrukt als NO2. In verband
met de hoge verbrandingstemperatuur en de grote overmaat verbrandingslucht, zal de emissie van NOx
vrijwel uitsluitend uit thermisch NOx (gevormd door reactie van stikstof (N2) met zuurstof (O2)) bestaan.
De aardgasbranders vallen niet onder de definitie "Stookinstallaties" als bedoeld in het BEMS en het
voormalige BEES B. Gezien het geringe thermische vermogen van de installaties (3,78 MW) is toetsing aan
de BREF LCP niet aan de orde. De BREF LCP is van toepassing voor verbrandingsinstallaties vanaf 50 MW.
De NOx-emissie van deze installaties dient daarom te worden getoetst aan de NeR.
In de vigerende vergunning is voor NOx een emissie-eis van 200 mg per m^ bij 14% zuurstof (gebruikelijke
zuurstofpercentage onder normale procesomstandigheden) voorgeschreven (voorschrift D.5) alsook een
referentiemeting. Voorgeschreven is dat bij overschrijding van een emissieniveau van 150 mg per m^,
vergunninghoudster onderzoek dient te verrichten naar emissiebeperkende voorzieningen (voorschrift D.6).
Tijdens de éénmalige in 2004 uitgevoerde referentiemeting zijn emissiewaarden van 11 tot 94 mg per m^ bij
14% zuurstof gemeten.
Op basis van de NeR moet voor NOx thans, bij een emissievracht van 2 kg per uur of meer,
emissiebeperkende voorzieningen worden toegepast volgens de Stand der Techniek. Tijdens het emissieonderzoek in 2004 is vastgesteld dat de ongereinigde massastroom NOx 0,7 tot 0,9 kg per uur betrof.
Aangezien er geen emissiebeperkende voorziening wordt toegepast, betreft dit tevens de emissievracht. Wij
achten het niet noodzakelijk om emissiebeperkende voorzieningen voor te schrijven.
De thans vergunde emissie-eis voor NOx hebben wij opnieuw in voorschrift 3.2.1 vastgelegd. Aangezien
deze NOx-emissie-eis hoger is dan 150 mg per m^ achten wij het noodzakelijk dat, overeenkomstig het
bepaalde in voorschrift D.6, onderzoek wordt gedaan naar emissiebeperkende voorzieningen. In een nieuw
aan de vergunning te verbinden voorschrift 3.2.2 is vastgelegd dat onderzoek dient te worden gedaan naar
procesgeïntegreerde emissiebeperkende maatregelen.
Ten behoeve van de controle op het verioop van de NOx-emissie in tijd menen wij gebruik te moeten maken
van de monitoring van een van emissie relevante parameter (erp), betreffende de brandstof/zuurstofverhouding van het voor de branders toegepaste brand stof mengsel. Deze monitoring hebben wij in
voorschrift 3.2.5 vastgelegd.
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3.12.4 Uitgevoerde emissiemetingen voor stikstofoxiden en stof
In voorschrift D.1 van de vigerende oprichtingsvergunning is de uitvoering van een éénmalig nulsituatieonderzoek ten aanzien van de emissie van NOx-emissie van de aardgasgestookte branders van de
trommeldrogers en de stofemissie van de trommeldrogers en de opslagsilo's voor granulaat. Aangezien dit
onderzoek in 2004 is uitgevoerd, wordt het betreffende voorschrift D.1 thans ingetrokken.
3.13
Geluid en trillingen
3.13.1 Geluid
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. Daarbij
worden beoordeeld de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
Naar aanleiding van voorschrift F.3 van de vigerende oprichtingsvergunning heeft SCTN in een akoestische
referentie-onderzoek (rapport 9P7473.01, d.d. 29 oktober 2004) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek kan
worden geconcludeerd dat aan de gestelde grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
voor geluid (LAr.ii) en het maximale geluidsniveau (LAmax). zoals opgenomen in de voorschriften F.1 en F.2
van de vigerende vergunning, wordt voldaan. Deze voorschriften worden daarom, onder vernummering,
opnieuw aan de vergunning verbonden. Aangezien aan voorschrift F.3 is voldaan, komt deze te vervallen.
Op 2 juni 2004 heeft SCTN een melding ex artikel 8.19 van de Wm ingediend in verband met de uitbreiding
van de werktijden van de drooginstallatie naar volcontinu.
Aangezien de verwerkingscapaciteit van de installatie per tijdseenheid niet is toegenomen, kan blijvend
worden voldaan aan de geluidsvoorschriften.
Voorschrift F.4 van de vigerende vergunning bepaald dat aanvoer van te verwerken ontwaterd slib en afvoer
van gedroogd slib per as niet mag plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur.
In voornoemde melding is aangegeven dat ten behoeve van het continu in werking zijn van de
drooginstallatie, het noodzakelijk is dat er op zaterdag tot 19.00 uur slib dient te worden aangevoerd. Deze
aanvoer vindt plaats vanaf de rwzi Garmerwolde. Er vindt in het weekend geen aanvoer over de openbare
weg plaats. Dit hebben wij in een aanvullend voorschrift vastgelegd. Er wordt daarmee blijvend voldaan aan
voorschrift F.4, welke onder vernummering opnieuw aan de vergunning wordt verbonden.
3.13.2 Trillingen
Het aan de vigerende oprichtingsvergunning verbonden voorschrift F.5 met betrekking tot trillingshinder
wordt, vanwege de geringe relevantie, ingetrokken. De binnen de inrichting aanwezige toestellen en
installaties en de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zullen ons inziens niet tot trillingshinder
leiden.
3.14
Bodem
3.14.1 Bodembescherming
Het bodembeschermingbeleid in het kader van de omgevingsvergunning richt zich op het voorkomen van
bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de
locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.
In de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:
opslag en transport van ontwaterd zuiveringsslib;
transport en behandeling van tussenproduct;
op- en overslag van gereed product;
opslag onderhoudsmiddelen (oliën, reinigingsmiddelen) en gevaariijk afval in emballage;
transport van afvalwater via een ondergrondse bedrijfsriolering.
Voor deze activiteiten is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) van
toepassing.
Ten aanzien van voornoemde activiteiten dient conform de NRB te wordt voldaan aan een
bodemrisicocategorie A (verwaarioosbaar risico met emissiescore 1). Een uitzondering betreft de bestaande
ondergrondse bedrijfsriolering. Hiervoor mag worden voldaan aan een bodemrisicocategorie B (verhoogd
risico met emissiescore 2). Dit is vastgelegd in twee nieuw aan de vergunning te verbinden voorschriften
(voorschrift 5.2.1 en 5.2.2). Deze voorschriften vervangen de bestaande voorschriften C.1 en C.3 tot en met
C.10 alsook voorschrift J.2.
3.14.2 Bodemonderzoek
Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat er vanuit dat (zelfs) de maatregelen
en voorzieningen die leiden tot een verwaarioosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat
onverhoopt een belasting van de bodem optreedt.
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Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek is gericht op de feitelijk
aanwezige installaties en de gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie
bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een
vergelijkbaar eind-bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen.
Indien aldus een onverhoopte bodem belasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op
de veroorzaker.
Bij de aanvraag van de vigerende oprichtingsvergunning van 19 juni 2001 zijn de resultaten van een nulfasebodemonderzoek gevoegd (rapport "Soil and groundwater investigation WWTP site Garmerwolde", nr
H2507.E0/R002/1S/IP d.d. 4 juli 2000). Aan voornoemde vergunning verbinden wij thans een voorschrift
waarin is vastgelegd dat de resultaten van dit onderzoek gelden als beschrijving van de nulsituatie van de
bodemkwaliteit.
In de vigerende oprichtingsvergunning is een eindsituatie-onderzoek voorgeschreven (voorschrift C.14) om
bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten te kunnen bepalen of het terrein van de inrichting ten gevolge van
bedrijfsactiviteiten is verontreinigd. Dit voorschrift wordt, met een gewijzigde formulering en onder
vernummering, opnieuw aan de vergunning verbinden.
Indien op enig moment in de toekomst blijkt dat ten opzichte van de vastgelegde referentiewaarde de
bodemkwaliteit als gevolg van vergunde bedrijfsactiviteiten is verslechterd, dient deze "nieuwe"
verontreiniging in beginsel te worden gesaneerd.
3.15
Veiligheid
3.15.1 Stofexplosiegevaar
Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en
zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. In het geval van SCTN betreft dit het gedroogde zuiveringsslib.
Voor de praktische uitvoering van preventie en bestrijding van ontploffingsgevaar is in Nederiand de NPR
791 O-deel 2 voor stof vastgesteld. Deze NPR-richtlijn past binnen de Europese ATEX-richtlijn (ATEX 95,
richtlijn 94/9/EG en ATEX 137, richtlijn 1999/92/EG), waaraan per 30 juni 2003 moet worden voldaan.
De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van ATEX zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Het
gaat dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de
gevarenzone-indeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.
Bij de aanvraag van de oprichtingsvergunning zijn een tweetal veiligheidsrapporten gevoegd (Expertise on
explosion protection measures for the sludge drying plant at Hattingen Sewage Works d.d. 31 december
1993 en Safety Concept, Sewage Sludge Drying Plant Heerenveen) waarin is aangegeven welke
maatregelen SCTN heeft getroffen om stofexplosies te voorkomen.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit ondenwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning
te verbinden. De bestaande voorschriften E. 10 en E. 11 worden in dit verband ingetrokken.
3.15.2 Brandveiligheid
Voor onderhavige inrichting worden brandveiligheidsaspecten als aanwezigheid en onderhoud
brandblusmiddelen alsook de bereikbaarheid van het pand voor de brandweer, thans gereguleerd via het op
1 november 2008 van kracht geworden Gebruiksbesluit. Hiertoe worden aan onderhavige
omgevingsvergunning geen voorschriften meer verbonden.
De hiertoe aan de vigerende oprichtingsvergunning verbonden voorschriften E.1, E.4 en E.5 alsook
voorschriften E.7, E.8 en E.9 worden in verband hiermee ingetrokken.
3.15.3 Opslag van diesel
Door SCTN wordt thans vergunning gevraagd voor de opslag van diesel. Er vindt opslag van 2.000 liter
diesel plaats in een bovengrondse tank. De diesel wordt gebruikt voor verwarminginstallaties. Met betrekking
tot deze opslag van diesel is de richtlijn PGS 30 van toepassing. Aan de thans te verienen
omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting verbinden wij een voorschrift waarin
gespecificeerd is aangegeven aan welke bepalingen van de PGS 30 in deze moet worden voldaan
(voorschrift 6.2.1).
Ons inziens wordt ten aanzien van de aangevraagde opslag en aflevering van gasolie voldaan aan BBT.
3.15.4 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
Door SCTN wordt thans vergunning gevraagd voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. De
opslag bestaat uit IBC-containers met totaal 2.000 liter reinigingsmiddel (ADR-klasse 8). Voor deze opslag is
de richtlijn PGS 15 van toepassing.
In een hiertoe aan deze beschikking te verbinden voorschrift 6.4.2 is vastgelegd aan welke bepalingen van
de PGS 15 onderhavige opslag dient te voldoen.
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3.16
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormt de
meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Naast dit instrument geeft de
omgevingsvergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire energie in de milieuvergunning (Infomil, oktober
1999) worden inrichtingen met een jaariijks energieverbruik hoger dan 25.000 m^ aardgas(equivalent) of
hoger dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld.
SCTN overschrijdt voornoemde grenswaarden. Daarom zijn aan de vigerende vergunning voorschriften
verbonden met betrekking tot de uitvoering van energiebesparingsonderzoek en, zoals in de aanvraag van
betreffende vergunning door SCTN is aangegeven, het opstellen en naleven van een bedrijfsenergieplan
(voorschriften G.1 tot en met G.4).
Geconstateerd moet worden dat een dergelijk energiebesparingsonderzoek nog niet is uitgevoerd en er nog
geen bedrijfsenergieplan is opgesteld.
Gezien de aard van de inrichting en het feit dat het energieverbruik sterk productie-afhankelijk is, worden de
mogelijkheden voor energiebesparing als gering ingeschat. Wij achten het daarom niet nodig om vast te
houden aan het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek en het opstellen van een bedrijfenergieplan.
De aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften G.1 tot en met G.4 worden daarom ingetrokken.
Beperken van het energieverbruik van installaties is mogelijk door juiste bediening en/of onderhoud. Hiertoe
zijn de voorschriften 1.4.1 (met betrekking tot het beschikbaar hebben van een irispectie- en
onderhoudsprogramma) en 1.5.1 (met betrekking tot zorgplicht) aan de vergunning verbonden.
Daarnaast verbinden wij aan deze vergunning een registratie- en rapportagevoorschrift, waarmee inzicht
wordt verkregen in het feitelijke (productiegerelateerde) energiegebruik van de inrichting (voorschrift 7.1.1).
3.17
Installaties
3.17.1 Elektrische installaties
De elektrische installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de
NEN-norm 1010. In ruimtes met een verhoogd gevaar op stofexplosie worden ten aanzien van de elektrische
installatie een aantal aanvullende eisen gesteld. In dit verband is naast het bestaande voorschrift 1.1 en 1.2
(thans voorschrift 8.1.1 en 8.1.2) een aanvullend voorschrift 8.1.3 aan de vigerende vergunning verbonden.
3.17.3 Transformatoren
Binnen de grens van de inrichting is een transformator-/stroomverdeelstation aanwezig. Geconstateerd is dat
ten aanzien van deze, tot de inrichting behorende, voorzieningen aan de vigerende vergunning geen
voorschriften zijn verbonden. Aan de vigerende oprichtingsvergunning verbinden wij thans voorschriften met
betrekking tot de uitvoering en opstelling van deze installatie (voorschriften 8.2.1 tot en met 8.2.5).
3.17.2 Aardgasgestookte installaties
Aan de vigerende vergunning worden, ter vervanging van de bestaande voorschrift K.1 tot en met K.9,
gewijzigde voorschriften verbonden met betrekking tot de uitvoering en het onderhoud van de toegepaste
aardgasgestookte verwarmingstoestellen alsook de aardgasbranders van de droogtrommels (voorschriften
8.3.1 tot en met 8.3.8).
3.18
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.
3.19
Conclusie aanvraag omgevingsvergunning verandering inrichting
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de uitbreiding van de inrichting met een opslag voor diesel,
een opslag van oplosmiddel en een onderhoudswerkplaats zijn er geen redenen om de
omgevingsvergunning te weigeren.
Aan deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.
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4.

OVERWEGINGEN EN TOETSING BOUW

4.1
Inleiding
De aangevraagde bouw activiteit betreft het bouwen van een onderhoudswerkplaats annex opslagschuur
voor onderdelen en materiaal.
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a
van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 201 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan
deze aspecten heeft plaatsgevonden.
4.2
Toetsing aan het bestemmingsplan
Op basis van artikel 2.10 lid c van de Wabo is het bouwplan getoetst aan het bestemmingsplan Buitengebied
Ten Boer Herziening 2004. Het bouwplan is niet in strijd met het bestemmingsplan.
4.3
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Op basis van artikel 2.10 lid d van de Wabo is het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. De
voorgenomen bouwactiviteit voldoet aan de eisen zoals deze zijn ogenomen in de Welstandsnota.
4.4
Toetsing aan het Bouwbesluit
Op basis van artikel 2.10 lid a van de Wabo is het bouwplan getoetst aan de van toepassing zijnde
bepalingen uit het Bouwbesluit. Uit de beoordeling blijkt dat hieraan wordt voldaan.
4.5
Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening
Op basis van artikel 2.10 lid b van de Wabo is de aanvraag getoetst aan de van toepassing zijnde
bepalingen uit de bouwverordening. Uit de beoordeling blijkt dat hieraan wordt voldaan.
4.6
Conclusie aanvraag omgevingsvergunning bouw
De gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verieend. Voor de activiteit
bouwen zijn bijgevoegde voorwaarden aan de omgevingsvergunning verbonden.
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VOORSCHRIFTEN MILIEU
1

ALGEMEEN

1.1

Verwerkingscapaciteit

1.1.1
De maximale verwerkingscapaciteit van de inrichting is maximaal 65.000 ton (mechanisch ontwaterd)
zuiveringsslib per jaar.
1.1.2
Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat aan het in voorschrift 1.1.1 gestelde
wordt voldaan.
1.2
Gedragsvoorschriften en instructies
1.2.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.2.2
De aanvoer, opslag, overslag, bewerking en afvoer van zuiveringsslib en granulaat dient zodanig te
geschieden dat dit materiaal zich niet binnen en buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch
verontreiniging op of rondom het terrein van de inrichting plaatsvinden, dan moet deze verontreiniging per
direct worden verwijderd.
1.2.3
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de
inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is
gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet
overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een
daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden
op het naleven van deze instructie.
1.2.4
Binnen de inrichting moet ten minste 1 verantwoordelijke persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en
bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste
maatregelen te treffen.
1.2.5
Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen
door het treffen van doelmatige bestrijdings- c q . afschermende maatregelen. Zo vaak de omstandigheden
daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte
plaatsvinden.
1.3
Milieulogboek
1.3.1
Binnen de inrichting moet een milieulogboek aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen,
keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. Het milieulogboek
moet ten minste de volgende informatie omvatten:
a
schriftelijke instructies voor het personeel;
b
de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties en metingen;
c
registratie van de incidentele bedrijfssituaties met vermelding van de start- en eindtijden;
d
registraties en onderzoeken (zoals bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, geuronderzoek etc);
e
meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum,
tijdstip en de genomen maatregelen;
f
afgiftebewijzen van (gevaariijke) afvalstoffen;
g
registratie van het energie- en waterverbruik;
h
het bedrijfsnoodplan;
i
registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
j
een afschrift van de vigerende milieuvergunning met bijbehorende voorschriften en meldingen.
1.3.2
De in voorschrift 1.3.1 genoemde gegevens moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard.
1.4
Inspectie-en onderhoud
1.4.1
De vergunninghoudster moet beschikken over en uitvoering geven aan een actueel inspectie- en
onderhoudsprogramma voor de aanwezige installaties, milieubeschermende voorzieningen en de riolering.
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Het inspectie- en onderhoudsprogramma behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag en dient in overleg
met het bevoegd gezag te worden geactualiseerd.
1.5
Terrein
1.5.1
Het terrein moet door middel van een doelmatige omheining van de omgeving afgesloten kunnen worden,
zodat onbevoegden het terrein niet kunnen betreden als er geen met toezicht belast persoon aanwezig is.
1.5.2
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte veriichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn
afgeschermd dat er geen directe lichtstraling buiten de inrichting kan optreden.
1.6
Zorgplicht
1.6.1
De vergunninghoudster draagt er zorg voor dat bij de bedrijfsvoering, bij bouw-, sloop- en
onderhoudsactiviteiten en bij de aanschaf van productiemiddelen de gevolgen voor het milieu zoveel
mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt. Dit houdt onder meer in dat:
zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, grond- en hulpstoffen;
het ontstaan van afvalstoffen zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen;
het verkeer van en naar de inrichting en de hierdoor veroorzaakte overlast zoveel mogelijk wordt
beperkt.
2

AFVALSTOFFEN

2.1

Acceptatie van afvalstoffen

2.1.1
Vergunninghoudster dient, binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze beschikking, een AVbeleid en AO/IC ter goedkeuring bij het bevoegd gezag in te dienen. Het bevoegd kan hiertoe nadere eisen
stellen.
2.1.2
De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens een door het bevoegd gezag goedgekeurd AV-beleid
en AO/IC inclusief - voor zover van toepassing - de goedgekeurde wijzigingen.
2.1.3
Wijzigingen in het AV-beleid en de AO/IC mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk
goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag.
2.1.4
Binnen de inrichting mag uitsluitend (mechanisch ontwaterd) zuiveringsslib van rwzi's (Euralcode 19.08.05)
en voor be- en verwerking worden geaccepteerd.
2.2

Registratie

2.2.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde partijen
zuiveringsslib het volgende moet worden vermeld:
a
de datum van aanvoer;
b
de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
c
een omschrijving van de aard en samenstelling.
d
naam en adres van de vervoerder;
e
de afvalstofcode;
f
het afvalstroomnummer.
Daarbij mag de registratie van zuiveringsslib dat van de naastgelegen rwzi afkomstig is, op basis van
verzamel staten van dagpartijen plaats vinden.
2,2.2
Van zuiveringsslib dat op grond van de acceptatievoorwaarden alsnog geweigerd wordt, dient een registratie
te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
a
de aangeboden hoeveelheid (gewicht in kg);
b
naam en adres van de aanbieder;
c
naam en adres van de vervoerder;
d
naam en adres ontvanger;
e
de reden van de weigering;
f
de afvalstofcode;
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g
h

het afvalstroomnummer;
gegevens van de conform het vastgestelde A&V-beleid uitgevoerde analyses.

2.2.3
Binnen de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en
afgevoerde partijen zuiveringsslib dient door weging te worden bepaald.
2.2.4
De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste 3 jaar worden
bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
2.2.5
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen afvalstoffenregistratie en financiële administratie.
2.2.6
De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting inzichtelijk te zijn voor het bevoegd
gezag.
2.2.7
Indien de opslag, de bewerking en/of de afvoer van de afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient
de vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan het bevoegd gezag.
Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:
a
de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
b
de tijdsduur van de stagnatie;
c
maatregelen die de vergunninghoudster neemt om de stagnatie op te lossen of in de toekomst te
voorkomen.
2.2.8
Van geweigerde partijen zuiveringsslib moet binnen 24 uur melding worden gedaan aan het bevoegd gezag.
2.3

Bedrijfsvoering

2.3.1
Binnen de inrichting mag op enig moment maximaal 500 ton mechanisch ontwaterd zuiveringsslib (in
ontvangstbunker en opslagsilo's) en 450 ton thermisch gedroogd zuiveringsslib (in opslagsilo's) aanwezig
zijn.
2.3.2
Een partij zuiveringsslib mag niet langer dan 3 jaar binnen de inrichting aanwezig zijn.
2.3.3
Met een overzichtelijke administratie dient te worden aangetoond dat de in de voorschrift 2.3.1 en 2.3.2
gestelde verplichtingen nageleefd worden.
2.4
Beheer eigen afvalstoffen
2.4.1
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
2.4.2
Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig
plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
2.4.3
Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige
geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
3

LUCHT

3.1
Emissie geur
3.1.1
Ten aanzien van de geurimmissie vanwege de inrichting dient te worden voldaan aan de contouren van de
geurconcentraties van 0,5 gelnf (0,25 OUE/m^) en 1 ge/m^ (0,5 OUe/m^) als 98-percentiel, zoals die in
bijlage XI (figuur 6.2.1) van de aanvraag van 14 september 2000 voor de vergunning van 19 juni 2001 zijn
weergegeven.
3.1.2.
Binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze beschikking dient, onder representatieve
omstandigheden door een onafhankelijk bureau door meting, uitgevoerd conform het document "Meten en
Rekenen Geur" (publicatiereeks Lucht 115), de actuele geuremissie en -immissie van de inrichting te worden
bepaald.
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3.1.3
Het bevoegd gezag dient minimaal 1 maand voorafgaande aan de uitvoering in kennis te worden gesteld
van de in het in voorschrift 3.1.2 bedoelde onderzoek te betrekken geuremissiepunten/geurbronnen, de
gehanteerde meetmethoden, de uitvoering van de monsterpunten, het aantal deelmetingen en
monsternemingsduur, de standaard meetcondities (een en ander conform NEN-EN 13725 en NEN-EN
15259), de bedrijfscondities waaronder wordt gemeten, de meetonzekerheden, uitvoerende instantie en
datum van uitvoering.
3.1.4
De resultaten van de in voorschrift 3.1.2 bedoelde geurmeting dienen uiteriijk binnen 2 maanden na
uitvoering aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
3.1.5
De in voorschrift 3.1.4 bedoelde rapportage dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
een beschrijving van de geurbelastende onderdelen van de inrichting;
overzicht van de onderzochte geuremissiepunten/geurbronnen;
geuremissies van de afzonderiijke bronnen in OUE /h en de op basis daarvan berekende
geurconcentraties in de omgeving (in OUE/m^ als 98- en 99,5 en 99,9 -percentielwaarde);
de emissierelevante parameters (erp's) zoals gebruikt voor de verspreidingsberekeningen met het
Nieuw Nationaal Model, waaronder de emissiehoogte, de emissieduur, de warmte-emissie en de
meteo- en terreinruwheid;
de hedonische waarde van de geuremissies, bepaald volgens NVN 2818;
de 0,25 en 0,5 OUe/m^ als 98-percentiel contour;
de 0,5, 1 en 2 OUe/m^ als99,5-percentiel contour;
de 1, 2 en 4 OUe/m^ als 99,9-percentiel contour;
de genoemde geurcontouren dienen te worden berekent met het Nieuw Nationaal Model;
de gevolgen van de cumulatie van de geuremissie van SCTN met de geuremissie van de
naastgelegen inrichting van de rwzi Garmerwolde;
het effect van het open staan van de deuren de proceshal op de geuremissie en -immissie;
een beschrijving van de (technische en organisatorische) mogelijkheden voor reductie van de
geurbelasting en de effecten daarvan (waaronder verhoging van de schoorstenen van de
drooginstallaties, verhoging van de uittredesnelheid van de afgassen van de drooginstallaties en het
gesloten houden van deuren van de proceshal) met een uitwerking en motivering van de technische
haalbaarheid, rendement, kosten en totale kosten;
totale netto jaarkosten overeenkomstig NeR paragraaf 4.13 "beschrijving van de methodiek
kosteneffectiviteit";
de gevolgen van de maatregelen voor andere milieucompartimenten;
overwegingen waarom verdergaande maatregelen niet wenselijk/mogelijk zijn.
3.1.6
Door vergunninghoudster dient de temperatuur in de verbrandingskamer(s), zijnde een voor geurhinder
relevante proces-/installatieparameter, te worden geregistreerd. Voornoemde gegevens dienen conform
voorschrift 1.3.1 en 1.3.2 binnen de inrichting te worden bewaard en op een inzichtelijke wijze beschikbaar te
zijn voor het bevoegd gezag.
3.1.7
Vergunninghoudster dient voor elke drooglijn, voorafgaande aan een opstart van betreffende
drooginstallatie en met frequentie van 1 maal per kwartaal, een inspectie ten aanzien van de toegepaste
warmtewisselaar uit te voeren, waarbij de afdichtings- en verbindingsonderdelen op scheurvorming dienen te
worden gecontroleerd en zo nodig tijdig worden gerepareerd of vervangen. Voornoemde inspectie en
onderhoudsactiviteiten dient te zijn vastgelegd in het in voorschrift 1.4.1 bedoelde inspectie- en
onderhoudsprogramma. Van de uitvoering en de bevindingen van de inspecties en de eventueel hierop
volgende maatregelen dient aantekening te worden gemaakt in het in voorschrift 1.3.1 bedoelde
milieulogboek.
3.1.8
Tijdens het in werking zijn van de drooginstallaties dienen de in de schoorstenen aangebrachte
inspectieluiken te aller tijde gesloten te worden gehouden.
3.2
Emissies van aardgasgestookte installaties
3.2.1
De NOx-concentratie in de rookgassen van de aardgasbranders van de trommeldrogers mag niet meer dan
200 mg/Nm^ bedragen bij 14% zuurstof in het rookgas.
3.2.2
Binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van deze beschikking dient onderzoek te zijn gedaan naar
de mogelijkheden om met procesgeïntegreerde maatregelen de in voorschrift 3.2.1 genoemde NOxconcentratie te reduceren.
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3.2.3
De resultaten van de in voorschrift 3.2.2 bedoelde onderzoek dienen uiteriijk binnen 1 maand na uitvoering
aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
3,2.4
De in voorschrift 3.2.3 bedoelde rapportage dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
een beschrijving van de (technische en organisatorische) mogelijkheden voor reductie van de NOxemissie en de verwachte effecten daarvan met een uitwerking en motivering van de technische
haalbaarheid, rendement, kosten en totale kosten;
totale netto jaarkosten overeenkomstig NeR paragraaf 4.13 "beschrijving van de methodiek
kosteneffectiviteit";
de gevolgen van de maatregelen voor andere milieucompartimenten;
overwegingen waarom verdergaande maatregelen niet wenselijk/mogelijk zijn.
3.2.5
Voor de controle op de NOx-emissie dient door vergunninghoudster een monitoring van het
aardgas/zuurstof-verhouding van het voor de aardgasbranders toegepaste brandstofmengsel te
worden uitgevoerd. Monitoringsgegevens dienen conform voorschrift 1.3.1 en 1.3.2 binnen de inrichting te
worden bewaard en op een inzichtelijke wijze beschikbaar te zijn voor het bevoegd gezag.
3.3

Emissie van stof

3.3.1
Ten aanzien van de afgassen van de drooginstallaties en de verdringingslucht die vrijkomt bij veriading van
granulaat in/vanuit de silo's dient voor totaal stof te worden voldaan aan een emissieconcentratie van
maximaal 5 mg/Nm^.
3.3.2
Inspecties aan en onderhoud van toegepaste stoffilterinstallaties dient te zijn vastgelegd in het in voorschrift
1.4.1 bedoelde inspectie- en onderhoudsprogramma en dienen conform het bepaalde in voorschrift 1.3.1 en
1.3.2 te worden geregistreerd.
3.3.3
De stoffilterinstallaties dienen regelmatig en vakkundig te worden onderhouden en zo vaak als voor een
goede werking noodzakelijk is te worden gereinigd.
3.3.4
Het afgescheiden stof moet regelmatig worden verzameld, zonder dat de goede werking van de
installatie(s) wordt verstoord. Bewaring en afvoer moeten geschieden zonder dat het stof zich in de
omgeving kan verspreiden.
3.3.5
Opslag van het granulaat mag uitsluitend plaatsvinden in de speciaal daarvoor bestemde opslagsilo's.
3.3.6
Het lossen en verplaatsen van granulaat (gedroogde residu) moet zodanig gebeuren dat geen visueel
waarneembare stofverspreiding plaatsvindt;
3.3.7
Transportmiddelen voor het transport (afvoer) van het granulaat mogen alleen worden geladen indien de
silo waaruit het granulaat wordt gelost is voorzien van een losslurf die vanaf de silo tot in de opslagruimte
van het transportmiddel reikt.
3.3.8
Transportmiddelen met stuifgevoelige goederen moeten, teneinde stofverspreiding buiten de inrichting
te voorkomen, zo nodig zijn voorzien van goed afsluitende afdekkingsmiddelen. Indien, ondanks
getroffen voorzorgsmaatregelen, bij het lossen materiaal is gemorst, dienen de transportmiddelen
alvorens ze de laadplaats veriaten te worden ontdaan van gemorst materiaal.
3.4
Bepaling samenstelling afgassen slibdrooginstallies
3,4.1
Binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van deze beschikking dient, onder representatieve
omstandigheden door een onafhankelijk bureau door meting, de samenstelling van de afgassen van de
slibdrooginstallaties te worden bepaald waarbij ten minste het gehalte aan de volgende componenten dient
te worden bepaald:
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koolmonoxide (CO);
vluchtige organische stoffen (VOS, NeR-klasse gO);
(fijn) stof (totaal stof, fijn stof < PM10, NeR-klasse S);
kwik en anorganische kwikverbindingen (berekend als Hg, NeR-klasse sA.1);
cadmium en cadmium verbindingen (Cd, NeR-klasse sA.1);
zoutzuur (HCl, NeR-klasse gA.3);
waterstoffluoride (HF, NeR-klasse gA.2);
zwaveloxiden (berekend als SO2, NeR-klasse gA.4);
stikstofoxiden (berekend als NO2, NeR-klasse gA.5);
ammoniak (NH3, NeR-klasse gA.3).
3.4.2
Het bevoegd gezag dient minimaal 1 maand voorafgaande aan de uitvoering van het in voorschrift 3.4.1
bedoelde onderzoek in kennis te worden gesteld van de gehanteerde meetmethoden, de uitvoering van de
monsterpunten, het aantal deelmetingen en monsternemingsduur, de standaard meetcondities, de
bedrijfscondities waaronder wordt gemeten, de meetonzekerheden, uitvoerende instantie en datum van
uitvoering.
3.4.3
De resultaten van de in voorschrift 3.4.1 bedoelde onderzoek dienen uiteriijk binnen 2 maanden na
uitvoering aan het bevoegd gezag te worden gerapporteerd.
4

GELUID EN TRILLINGEN

4.1

Geluid

4.1.1
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor geluid (LAr.u). veroorzaakt door deze inrichting, mag op de
aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt

Omschrijving

Dagperiode
(07.00-19.00 uur)

Avondperiode
(19.00-23.00 uur)

Nachtperiode
(23.00 - 07.00 uur)

A

rekenpunt 14, meetpunt
Grasdijkweg
rekenpunt 15, overzijde
Eemskanaal
rekenpunt 4, boerderij
zuidzijde inrichting
rekenpunt 7, woning langs
toegangsweg

43 dB(A)

40 dB(A)

37 dB(A)

47 dB(A)

44 dB(A)

41 dB(A)

45 dB(A)

42 dB(A)

39 dB(A)

40 dB(A)

37 dB(A)

34 dB(A)

B
4
7

4.1.2
Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken (LAmax) binnen inrichting, mag, gemeten in de
meterstand "fast", op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Referentiepunt

Omschrijving

Dagperiode
(07.00-19.00 uur)

Avondperiode
(19.00-23.00 uur)

Nachtperiode
(23.00 - 07.00 uur)

A

rekenpunt 14, meetpunt
Grasdijkweg
rekenpunt 15, overzijde
Eemskanaal
rekenpunt 4, boerderij
zuidzijde inrichting
rekenpunt 7, woning langs
toegangsweg

48 dB(A)

48 dB(A)

45 dB(A)

50 dB(A)

50 dB(A)

47 dB(A)

49 dB(A)

49 dB(A)

45 dB(A)

44 dB(A)

44 dB(A)

40 dB(A) .

B
4
7

4.1.3
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. De referentiepunten staan aangegeven in de bij deze
vergunning gevoegde bijlage 2. De referentiepunten zijn gelegen op een hoogte van 5 meter ten opzichte
van het maaiveld.
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4.1.4
De aanvoer van te verwerken ontwaterd slib en afvoer van gedroogd slib per as, mag niet plaats vinden
tussen 19.00 en 07.00 uur.
4.1.5
De aanvoer van ontwaterd slib per as dient in het weekend beperkt te blijven tot zaterdagen en tot 19.00 uur.
Op zaterdag mag geen slib over de openbare weg worden aangevoerd.
4.1.6
De toegangsdeuren van de productiehal dienen, behoudens tijdens het dooriaten van personen en
goederen, gesloten te worden gehouden.
5

BODEM

5.1
Bodemonderzoek
5.1.1
De resultaten van bodemonderzoek zoals vastgelegd in rapport "Soil and groundwater investigation WWTP
site Garmerwolde", rapportnummer H2507.E0/R002/IS/IP d.d. 4 juli 2000, gelden als nulsituatie voor de
bodemkwaliteitvan de inrichting.
5.1.2
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een
bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd
overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen
nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of
analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en
onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. De resultaten van het onderzoek moeten uiteriijk 3 maanden na het
uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
5.2
Bodembescherming
5.2.1
Voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodemverontreiniging bestaat, moeten
dusdanige bodembeschermende voorzieningen en maatregelen zijn/worden getroffen dat de activiteit,
overeenkomstig de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (een verwaarioosbaar risico, emissiescore

1).
5.2.2
Als uitzondering op het gestelde in voorschrift 5.2.1 mag voor de bestaande bedrijfsriolering worden volstaan
met een bodemrisicocategorie B (een verhoogd risico, emissiescore 2).
5.2.3
Bodembeschermende voorzieningen binnen de inrichting moeten periodiek worden onderhouden.
Vergunninghoudster dient te beschikken over een, op de voorzieningen en bedrijfsactiviteiten afgestemd,
onderhoudsprogramma. In het onderhoudsprogramma moet ten minste zijn vermeld:
welke bodembeschermende voorzieningen moeten worden onderhouden;
de onderhoudsfrequentie;
waaruit het onderhoud bestaat;
uitvoerende instantie(s);
welke middelen daarvoor nodig zijn.
Het onderhoudsprogramma moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn en
moet op aanvraag van het bevoegd gezag worden overiegd. De vergunninghoudster moet erop toezien dat
het programma wordt nageleefd. Na elk uitgevoerd onderhoud moet ten minste worden geregistreerd:
datum waarop het onderhoud is uitgevoerd;
bevindingen;
uitgevoerde reparaties.
De registraties moeten conform het bepaalde in voorschrift 1.3.1 en 1.3.2 te worden bewaard.
5.3

Opslag bodembedreigende stoffen

5.3.1
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen zoals oliën, oplosmiddelen en gevaariijke afvalstoffen moeten
direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate
en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en
afgevoerd als gevaariijk afval.
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6

VEILIGHEID

6.1
Bedrijfsnoodplan
6.1.1
De vergunninghoudster dient te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan dat ten minste voldoen aan
Al-blad 10 of een andere gelijkwaardige leidraad. In het bedrijfsnoodplan is specifiek aandacht besteed aan
milieurisico's en de risico's van en voor omliggende bedrijven.
Het bedrijfsnoodplan en de wijzigingen daarvan dienen te worden gezonden naar de gemeentelijke
brandweer en ter inzage te worden gehouden voor het bevoegd gezag.
6.2

Brandveiligheid

6.2.1
Vergunninghoudster dient voor de inrichting te beschikken over een, door de brandweer goedgekeurd,
brandveiligheidsplan met bijbehorende plattegrond met renvooi. In het brandveiligheidsplan moet zijn
vastgelegd:
aanwezige bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen (brandcompartimentering, brandwerende
constructies, vluchtroutes e.d.);
aanwezige installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen (brandmeld- en blusinstallaties
inclusief controle- en onderhoudsregime, ontruimingsinstallaties, noodstroomvoorziening,
broeidetectie en/of temperatuurmeting opslag eindproduct e.d.);
te treffen organisatorische brandveiligheidsmaatregelen (bedrijfsnoodplan, noodprocedures, opleiding
personeel, uit te voeren metingen, bijhouden journaal opslag gevaarlijke-stoffen);
bereikbaarheid (rijroutes) en beschikbaarheid van bluswater.
6.2.2
De temperatuur van het granulaat direct na de koelschroeven mag niet hoger zijn dan 50 °C. Indien de
temperatuur toch boven 50 °C komt dient het droogproces te worden afgebouwd en stopgezet. Hiertoe dient
de temperatuur van het granulaat direct na de koelschroeven continu te worden bewaakt en dient een
automatisch alarmering plaats te vinden indien de temperatuur boven 50 °C komt.
6.3
Opslag van diesel
6.3.1
De opslag van maximaal 2.000 liter diesel in een bovengrondse stationaire tank dient te voldoen aan de
volgende bepalingen van de richtlijn PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine
installaties" van het Ministerie van VROM:
paragraaf 4.1;
paragraaf 4.2 met uitzondering van voorschrift 4.2.8, 4.2.9 en 4.2.10 tot en met 4.2.14;
paragraaf 4.3 met uitzondering van voorschrift 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.10 en 4.3.12
paragraaf 4.4;
paragraaf 4.5 met uitzondering van voorschrift 4.5.1 en 4.5.6.
6.4
Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
6.4.1
Binnen de inrichting mag maximaal 2.000 liter gevaariijke vloeistof van ADR-klasse 8 in emballage worden
opgeslagen.

6.4.2
De in voorschrift 6.4.1 bedoelde opslag dient te voldoen aan de volgende bepalingen uit hoofdstuk 3 en 4
van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaariijke stoffen" van het Ministerie van VROM:
3.1.1,3.1.2, 3.1.3 en 3.1.5;
3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3;
3.7.1;
3.9.1;
3.11.1 t/m 3.11.3;
3.13.1 t/m 3.13.5;
3.14.1 t/m 3.14.3;
3.15.1 en 3.15.2;
3.16.1 en 3.1.6.2;
3.20.1;
3.21.1 en 3.21.2;
3.22.1;
3.23.1;
3.25.1.

pagina 33 van 46

7

ENERGIE EN WATER

7.1
Registratie
7.1.1
De vergunninghoudster moet van het energie- en waterverbruik in de inrichting conform voorschrift 1.3.1 en
1.3.2 registreren. De registratie omvat in ieder geval:
per maand het elektriciteitsverbruik in kWh en kWh/ton geproduceerd product;
per maand het aardgasverbruik in m^ en m^/ton geproduceerd product;
het leidingwaterverbruik in m^ per maand.
8

INSTALLATIES

8.1
Elektrische installaties
8.1.1
De elektrische installaties in de inrichting moeten voldoen aan NEN 1010.
8.1.2
Aardingsverbindingen of elektrische doorverbindingen ter voorkoming van blikseminslag en/of
elektrostatische oplading moeten ten minste éénmaal per jaar door een door bevoegd gezag erkende
deskundige worden doorgemeten.
De bevindingen moeten conform het bepaalde in voorschrift 1.3.1 en 1.3.2 worden vastgelegd.
8.1.3
In ruimten met ontploffingsgevaar moet een daarin aanwezige elektrische installatie voldoen aan NEN-ENlEC 60079-14.
8.2
Trafo- / stroomverdeelstation
8.2.1
Oliegevulde transformatoren moeten deugdelijk zijn beveiligd tegen oververhitting, brand, explosie en
overbelasting.
8.2.2
Bouwkundige scheidingsconstructies (wanden, vloer en afdekking) van een transformatorruimte moeten een
brandwerendheid hebben van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069:2005.
8.2.3
Eventueel in transformatorruimtes aangebrachte deuren moeten een brandwerendheid hebben van ten
minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069:2005 en dienen behoudens het onmiddellijk
dooriaten van een daartoe door het bevoegd gezag bevoegd te achten deskundige, met slot en sleutel
gesloten worden gehouden.
8.2.4
Een transformatorruimte moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie.
8.2.5
De transformatoren, inclusief de daarbij behorende apparatuur, moeten voldoen aan de eisen gesteld door
het elektriciteit leverend bedrijf.
8.3

Aardgasgestookte installaties

8.3.1
Een aardgasgestookte installatie met een nominale belasting kleiner dan 130 kW moet voldoen aan de CEkeuringseisen voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas
en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.
8.3.2
Een aardgasgestookte installatie moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas
1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
8.3.3
Een aardgasgestookte installatie alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld moet voldoen aan
de eisen gesteld in NEN 1078.
8.3.4
Aardgasleidingen met daarin opgenomen appendages en apparatuur, met uitzondering van gasleiding
installaties waarop de N.V. Nederiandse Gasunie de norm NEN 1078 van toepassing heeft verklaard,
moeten voldoen aan en worden onderhouden volgens de "Voorschriften voor gasleidinginstallaties" (uitgave
1988) van de N.V. Nederiandse Gasunie.
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8.3.5
De gasbranderinstallaties van de droogtrommels, inclusief de bijbehorende beveiligingsapparatuur, moeten
voldoen aan de voor deze stookinstallaties geldende VISA keuringseisen.
8.3.6
De in voorschrift 8.3.5 genoemde installaties moeten voor de ingebruikname en vervolgens telkens na 2 jaar
alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, op goed en veilig functioneren worden
gecontroleerd aan de hand van de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed door een door de
Stichting Certificering Inspectie Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) erkende installateur, het gasleverend
bedrijf, GASTEC N.V., of door een ander door het bevoegd gezag of het gasleverend bedrijf erkende
deskundige.
8.3.7
Van elke in voorschrift 8.3.5 en 8.3.6 bedoelde controle moeten de gegevens worden vastgelegd.en
bewaard volgens voorschrift 1.3.1 en 1.3.2 van deze beschikking.
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VOORWAARDEN BOUW
1.1
De start van de activiteiten op de bouwplaats dient ten minste 2 werkdagen voor die tijd schriftelijk te worden
gemeld bij het bevoegd gezag. Ook dient telefonisch contact te worden opgenomen met een bevoegd
toezichthouder.

1-2
De constructie is alleen getoetst op hoofdlijnen. Voorafgaand aan het bouwen van constructieve onderdelen,
dient hiervoor goedkeuring te zijn verkregen van het bevoegd gezag. Hiertoe dienen de benodigde
tekeningen en berekeningen met uitwerking van deze constructieve onderdelen nog te worden ingediend.
Voornoemde gegevens dienen minimaal 3 weken voor aanvang van de uitvoering van (het betreffende
onderdeel van) de bouw in 3-voud te worden ingediend bij het bevoegd gezag.
1.3
Voordat er met activiteit op de bouwplaats wordt gestart dient er een door het bevoegd gezag goedgekeurd
bouwveiligheidsplan aanwezig te zijn. Hiertoe moet het in bijlage 4 van deze beschikking opgenomen
formulier "Bouwveiligheidsplan" te worden ingevuld en ingediend met betrekking tot:
het storten van betonconstructies en/of de montage van geprefabriceerde betonelementen;
het wegwerken van (staal) constructie-onderdelen en riolering.
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BIJLAGE 1 :

BEGRIPPEN

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, Al-blad, BRL, PGS of NPR,
waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen,
werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die voor de datum waarop
de vergunning is verieend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of
correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen,
werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het Al-blad die bij de aanleg of installatie van
die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en PGS-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederiands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
Wtww.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese
Overeenkomst betreffende het internationale ven/oer van gevaarlijke goederen over de weg).
AFGEWERKTE OLIE:
Smeer- en systeemolie in de bijlage bij de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) aangeduid met een van
de afvalstoffencodes 13 01 01* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08* en 13 03 01* tot en met
13 03 10*, op minerale of synthetische basis, die hetzij door vermenging met andere stoffen hetzij op andere
wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
AO/IC:
Administratieve Organisatie/Interne Controle: systeem van technische, administratieve en organisatorische
maatregelen waarmee relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om
de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
AV-BELEID:
Acceptatie en Verwerkingsbeleid: beschrijving van het bedrijfsproces van acceptatie en verwerking van
afvalstoffen.
BBT:
Best Beschikbare Technieken
BEDRIJFSDUURCORRECTIE:
Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai lL-HR-13-01", zijnde de
logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is,
en de duur van die beoordelingsperiode.
BEES:
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties
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BEMS:
Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.
BRANDBARE STOFFEN:
Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook
nadat de ontstekingsbron is weggenomen.
BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
BRL:
Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie
erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag
voor de afgifte en instandhouding van certificaten.
BRL 2506, versie 1999-06-17:
Nationale Beoordelingsrichtlijn voor de productie van granulaat uit bouw- en sloopafval.
DRAAGBAAR BLUSTOESTEL
Een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).
EINDSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende acitiviteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater
gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste
herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof
vaten of fi berd rums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate buikcontainers
(IBC's).
GELUIDNIVEAU IN DB(A):
Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door lEC ter
zake opgestelde regels.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen
afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederiand verbindende verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaariijke stoffen van de Wet
milieugevaariijke stoffen (Wms) als zodanig worden aangemerkt.
GPBV:
Geïntegreerde Preventie en Beperking van Verontreiniging
IBA:
Individuele Behandeling Afvalwater

ISO:
Een door de International Organization for Standardization opgestelde en uitgegeven norm.
H(C)FK:
Halogeen (chloor) fluor koolwaterstoffen
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAT.LT):
Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een
bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm
Cm.
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NCP:
Nederiandse Commissie Preventie
NEN:
Een door het Nederiands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN-EN:
Een door het ComiteEuropeen de Normalisation opgestelde en door het Nederiands Normalisatie Instituut
(NNI) als Nederiandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NER:
Nederiandse Emissie Richtlijn Lucht
NMP:
Nationaal Milieubeleids Plan
NPR:
Nederiandse Praktijk Richtlijn, uitgegeven door het Nederiands Normalisatie-Instituut (NNI).
NRB:
Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van
vergunningveriening.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar
potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die
verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen
geraken.
OPENBAAR RIOOL:
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet
milieubeheer.
PGS:
Publikatiereeks Gevaariijke Stoffen
POP:
Provinciaal Omgevings Plan
PREVENTIE:
Vermindering van de hoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu van autowrakken en van de daarin
aanwezige materialen en onderdelen.
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaal periode.
VLOEISTOFDICHT:
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende
voorziening niet bereikt.
VLOEISTOFDICHTE VLOER:
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een
adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
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 kan komen.
VLOEISTOFKERENDE VLOER:
Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100
% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.
VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat
deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
WABO:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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WBDBO:
Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag
WGH:
Wet geluidhinder
WM:
Wet milieubeheer
WMS:
Wet milieugevaariijke stoffen
WTW:
Waterwet
WVO:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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BIJLAGE 2 :

REFERENTIEPUNTEN GELUID

RD: x: 239324

pagina 41 van 46

BIJLAGE 3 :

AFVALSCHEIDINGSTABEL

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

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

Folie

Okg

EPS (piepschuim)
Plastic bekertjes

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
± 500 bekertjes

Overige kunststoffen
Autobanden
GFT/Swill
Groenafval

25 kg
5 banden
200 kg
200 kg

Houten pallets
Overig houtafval

2 pallets (± 40 kg)
40 kg

Glazen verpakkingen
Metalen

1/2 rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
40 kg
0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3
40 kg

Steenachtig materiaal / Puin
Textiel
Glas- en steenwol
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
visindustrie), bouw- of sloopafval, procesafval van
industriële sectoren, incontinentiemateriaal bij
ziekenhuizen,enz.

25 kg
Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.
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BIJLAGE 4 :

BOUWVEILIGHEIDSPLAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT GEM. GRONINGEN

Bouwveiligheidsplan
Doel:

Hoe en wanneer:
Opmerking:
Wettelijke eis:

Zorgen voor veiligheid van derden.
(de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige
bouwwerken,open erven en terreinen en hun gebruikers)
Indienen in 2-voud, 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij
bouw- woningtoezicht, postbus 7081 9701 JB Groningen
Het bouwveiligheidsplan is geen V&G plan.
Het bouwveiligheidsplan dient te zijn goedgekeurd voor de start van
de bouwwerkzaamheden en moet op de bouwplaats aanwezig zijn conform
art. 4.2 lid c van de Groninger Bouwverordening

1. Opdrachtgever
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
Contactpersoon

2. Aannemer
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
Contactpersoon ter plaatse
Telefoormummer
3. Projectgegevens
Project
Locatie/straat/kavelnummer
Bouwaan vraagnummer

4. Bouwproces
Korte omschrijving van de bouwwijze met aandacht voor:
Hulpwerken zoals bijv.; damwanden, bemalingen, steiger-, stut- en stempelwerk;

pagina 43 van 46

Fundering: (bij heiwerkzaamheden; hoe wordt schade aan naburige bouwwerken voorkomen?)

Vloeren:

Wanden:

Dak:

5. Werkdata en tijden

Als toetsingsnorm voor de geluidsbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van
woningen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, wordt een LAeq van 60 dB(A) aanbevolen.
Bij een totale duur van de werkzaamheden korter dan een maand kan de toetsingsnorm van 65 dB(A)
worden gehanteerd.
Werkzaamheden zijn in principe toegestaan binnen de periode van 07.00-19.00 uur.
In principe tijdens de avond- en nachtperiode geen lawaaiige bouw- en sloopwerk- zaamheden in de
nabijheid van woningen.
In bijzondere omstandigheden kunt u bij de afdeling bouw- en woningtoezicht een onthef- fing
aanvragen.
6. Materieel
Maakt u gebruik van een kraan?
JA

NEE

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?
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Plaats van de kraan en de hijszones op tekening aangeven
7. Heiwerkzaamheden
Maakt u gebruik van een hei/boorstelling?
JA

NEE

Indien ja, staat de hei/boorstelling op draglineschotten?
JA

NEE

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van draglineschotten dan dient er een grondmechanische berekening
te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de ondergrond voldoende draagkracht bezit om de heistelling veilig
te gebruiken.
8. Opslag materiaal/materieel
Gaat u materiaal/materieel in de openbare ruimte opslaan?
JA

NEE

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

N.B.: Wanneer u gebruik maakt van gemeentegrond dient u contact op te nemen met de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 89 10.
N.B.: Bij verkeersbelastende maatregelen zoals bijvoorbeeld afzettingen en afsluitingen van wegen of
gedeelten van wegen dient u contact op te nemen met het Loket Beheer en Verkeer, bereikbaar onder
telefoonnr. 050-367 81 11.
9. Overige maatregelen
Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar aan derden door bijvoorbeeld:
Vallende delen:
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Lawaai/Trillingen:

Afval:

Anders, nl.

10. Tekening van de bouwplaatsinrichting
Op deze tekening(en) moet worden aangegeven:
1)

- de situering van het bouwwerk met het omliggende terrein cq. bebouwing;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

- de grenzen van het bouwterrein;
- de plaats van de bouwborden;
- de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein;
- de opstelplaats van het materiaal/materieel;
- de plaats van de laad- en loszones;
- de aan- en afvoerwegen;
- de plaats van de bouwketen;
- de opstelplaats van de kraan en de hijszones;
- de plaats van de afvalcontainers;
- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen.

De schaal van bedoelde tekening(en) mag niet kleiner zijn dan 1:100, of 1:1000 wanneer details op
een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd.
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