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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
ONTWERP
Groningen, januari 2012
Nr. 2012 Beschikken hierbij op de aanvraag van H. Nieboer en Zonen BV om een vergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 16 september 2011 een aanvraag om een
omgevingsvergunning ontvangen van H. Nieboer en Zonen B.V. Het betreft het verplaatsen
van de gasflessenopslag, de opslag van asbest, de opslag van containers, en het aanpassen
van de vergunning voor wat betreft opgeslagen (afval)stoffen. De aanvraag gaat over De
Vosholen 113. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 161448.
Concreet wordt verzocht om:
een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu);
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en
de daarbij behorende bescheiden.
Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften en voorwaarden.
Voorschrift 1.2.1 van de beschikking 12 januari 2010(2010-01916/2, MV), wordt ingetrokken.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
het verplaatsen van de gasflessenopslag;
de opslag van asbest;
de opslag van containers;
aanpassen capaciteiten (afval)stoffen.
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
De gehele aanvraag om de omgevingsvergunning voor het veranderen van het in werking
hebben van een inrichting en het bouwen van een bouwwerk maakt deel uit van de vergunning.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften,
zijn de voorschriften bepalend.
1.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen ,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde
Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft.

, voorzitter

, secretaris.
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Verzonden op: <<datum>>
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 16 september 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in
de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van:
H. Nieboer en Zonen B.V., Vosholen 113 te Sappemeer.
2.2
Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
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 in het Dagblad van het Noorden.
Wij hebben op 10 oktober 2011 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.
Het ontwerpbesluit is aan de aanvrager en aan de betrokken adviseur bekend gemaakt.
Het ontwerpbesluit is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken,
waaronder het informatieblad, ter inzage gelegd in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en op
het provinciehuis van 13 februari tot en met 26 maart 2012. Dit is bekend gemaakt door het
plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 11 februari 2012, alsmede
op de website van de provincie Groningen.
2.3
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het uitbreiden van
de inrichting met het aangrenzende perceel 4341, de opslag van asbest, het aanpassen van de
capaciteiten op- en overslag van (afval)stoffen en het verplaatsen van de gasflessen. Een
uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op
bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo
omschreven activiteiten:
het verplaatsen van de gasflessenopslag;
de opslag van asbest;
de opslag van containers;
aanpassen capaciteiten (afval)stoffen.
2.4
Huidige vergunningsituatie
Op 19 januari 2010 kenmerk 2010-01916/2, MV hebben wij aan H. Nieboer en Zonen B.V. een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor
transportwerkzaamheden, grondwerken en het inzamelen, ontvangen en overslaan van niet
gevaarlijk afval, gelegen de Vosholen 113 te Sappemeer.
Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 vijfde lid van de
Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke
vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of
verwijderd, van rechtswege echter voor onbepaalde tijd.
2.5
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 het bevoegd gezag om de
integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er
procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde
komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met
betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te
dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
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2.6
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.
De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag
is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
2.7
Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen
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 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende
instanties/bestuursorganen gezonden:
- het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hoogezand-Sappemeer.

3.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING OF MIJNBOUWWERK

3.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 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.
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een
inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste 1 aanhef en onder e Wabo.
3.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, eerste lid onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij
de beslissing op de aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk
daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting
of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de
geografische ligging daarvan;
de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk 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;
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het
milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel
mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en
organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor
het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen
betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met
betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij
met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk 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 uitbreiden van de inrichting met het
aangrenzende perceel 4341, de opslag van asbest, het aanpassen van de capaciteiten op- en
overslag van (afval)stoffen en het verplaatsen van de gasflessen van een inrichting of
mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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3.4
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk 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.
3.5
Beste beschikbare technieken / IPPC
3.5.1 Algemeen
De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare
Technieken (BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden
met de richtlijnen in documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBTdocumenten".
H. Nieboer en Zonen BV heeft de opslag van 10 ton asbest aangevraagd. Daarnaast was
reeds de opslag vergund van een aantal andere stromen gevaarlijke afvalstoffen die ter
verwijdering moeten worden aangeboden. Er kan derhalve op enig moment meer dan 10 ton
gevaarlijk afval zijn opgeslagen in afwachting van verwijdering elders. De inrichting valt
hierdoor onder categorie 5.1 van de in bijlage 1 van de IPPC richtlijn genoemde activiteiten of
installaties (installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen
als bedoeld in de lijst van artikel 1, vierde lid van Richtlijn 91/689/EEG in de zin van bijlagen II A
en II B (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van Richtlijn 75/442/EEG met als randvoorwaarde
een capaciteit van meer dan 10 ton per dag). Voor dergelijke installaties (gpbv-installaties) en
voor delen van de inrichting, moet rekening worden gehouden met de van toepassing zijnde
BREF's. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de BBT-documenten die zijn
aangewezen in tabellen 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten.
Op de aangevraagde activiteiten is het volgende document van toepassing:
BREF Afvalbehandeling;
Bij de behandeling van de verschillende milieu-aspecten is de toetsing aan voornoemde BBTdocumenten nader uitgewerkt. Hieronder is de toetsing aan de van toepassing zijnde BREF’s
uitgewerkt.
3.5.2 Toetsing BREF Afvalbehandeling
Veel BBT’s in de BREF Afvalwerking betreffen Acceptatie en Verwerkingsbeleid en
Administratieve Organisatie Interne Controle (hierna: AV-AO/IC). Uit een vergelijking met het
nationale AV-AO/IC uit het rapport De verwerking verantwoord (De Roever, 2002) kan worden
geconcludeerd dat het huidige nationale AV-AO/IC en de betreffende BBT’s in de BREF voor
een groot deel dezelfde aspecten behandelen.
In deze vergunning is aangesloten bij "de verwerking verantwoord" en het Nederlands
mengbeleid. Hiermee is tevens voldaan aan de van toepassing zijnde BBT maatregelen in de
BREF.
3.6
Overwegingen voor afvalverwerkers
Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
In het belang van de bescherming van het milieu kan de omgevingsvergunning worden
geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan
onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden
met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de
Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk
Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid
neergelegd.
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om
een Wm-vergunning 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:
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het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt
produkthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de
hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden
afvalstoffen;
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt
(nuttig toepassen als brandstof);
het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
het verwijderen van afvalstoffen door storten.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm
vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het
beleid voor specifieke afvalstoffen.
In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een
vergunningaanvraag 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 verleend mag worden. Als de
minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse
inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.
Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen
Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van
toepassing:
sectorplan 37: Asbest en Asbesthoudende afvalstoffen.
Sectorplan 37 Asbest en Asbest houdende afval stoffen:
In de aanvraag is voor asbest en asbesthoudende stoffen aangegeven dat deze uitsluitend voor
opslag worden geaccepteerd. In het sectorplan 37 is daartoe een minimumstandaard
opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van asbest of asbesthoudende
afvalstoffen die vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan is storten op een daarvoor
geschikte stortplaats. Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is
vanwege de aard en gevaarseigenschappen niet toegestaan. Asbest dient te worden afgevoerd
naar een daarvoor geschikte stortplaats.
Conclusie:
Het nuttig toepassen van asbest of asbesthoudende afvalstoffen is vanwege de aard en
gevaarseigenschappen niet toegestaan.

-

Uitsluitend opslaan
H. Nieboer en Zonen B.V. heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te
slaan:
Asbest en asbesthoudende afvalstoffen.
Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager wel over de benodigde
voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is wel maximum in de aanvraag
opgenomen. Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan
vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP
genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag
voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is.
AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat
acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie
en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke
wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is
vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante
processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de
bedrijfsvoering te minimaliseren.
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Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per
afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is
rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC
voldoen grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis
van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten ter goedkeuring aan ons worden
voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de
aard van de wijziging is vereist.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in
overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een
doelmatig beheer van afvalstoffen.

4.

OVERIGE ASPECTEN

4.1.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
De vergunning mag niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. Door het van kracht
worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de inrichting
gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
Wm genoemde wetten.
4.1.2 Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang
van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te
ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden
genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet
milieubeheer (Maatregelen in bijzondere omstandigheden) van toepassing. Dit hoofdstuk
verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig
mogelijk melding te maken bij het bevoegd gezag en onmiddellijk de nodige maatregelen te
nemen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In
de Wet is aangegeven welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de melding dienen te
worden toegevoegd.
4.2
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar
beïnvloeden, tegen elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve
van het ene milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.
Bij deze vergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging
is daarom niet nodig.
4.3
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende
bijlagen deel uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de
volgende onderdelen geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften
reeds voldoende beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie
betreffen
In hoofdstuk 1.2 Besluit is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze
overwegingen deel uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet,
voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel
van de vergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar
geheel van verplichtingen.
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1

ALGEMEEN

1.1
Eerdere vergunningen
1.1.1
Alle voorschriften behorende bij H. Nieboer en Zonen B.V. 19 januari 2010 kenmerk 201001916/2, MV zijn van toepassing op de veranderingen verleend in onderhavige vergunning,
tenzij in de voorschriften behorende bij dit besluit anders is bepaald.

2

ACCEPTATIE EN REGISTRATIE

2.1
Acceptatie
2.1.1
In de inrichting mogen, per kalenderjaar de diverse deelstromen in onderstaand tabel worden
opgeslagen
Afvalstroom
maximale opslag
Euralcode
Hout A+B
250 ton
030101-030105-030199-030301170201-191207-200138
hout C
50 ton
170204-191206-200137
Beton Puin/gemengd puin 200 ton
17.01.01
Vulzand
2000 m3
010408-010409-010499-020401020499-170504-200202
Metselzand
50 m3
Straatzand
1000 m3
Teelaarde
2000 m3
Grond
3500 m3
Grind
40 ton
Gebroken beton puin
50.500 ton
010413-101208-101314-101399(grof)
161102-161104-170101-170102170103-170107-170302-191209
Gebroken beton puin (fijn)
Gemengd puin
Menggranulaat
Asfaltgranulaat
Takken en Stobben
1000 ton
020103-020107-020199-200201
Groenafval
1000 ton
020103-020107-020199-200201
Plastic rejects
300 ton
030307-030308-030310-030399200199-200307
Bouw- en sloopafval
500 ton
020104-020110-020199-160117160118-160119-170101-170102170103-170107-170201-170203170302-170401-170402-170403170404-170405-170406-170407170411-170504-170506-170508170802-170904-191001-191002191201-191202-191203-191204191207-191208-191209-191212191302-200101-200138-200139200140-200141-200199-200201200202-200203-200301-200307200399
PK balen
7000 ton
15.01.01, 19.12.01, 20.01.01
Glas
30 ton
160102-170202-191205-200102
Strooizout
60 ton
Asbest
10 ton
17.06.05

pagina 11 van 14

2.1.2
Vergunninghouder mag niet toestaan dat ontdoeners van afvalstoffen zich zonder zich te
melden bij de registratiepost op het terrein van de inrichting begeven.
2.1.3
Alle aangeboden afvalstoffen dienen bij aankomst op het terrein van de inrichting visueel
gecontroleerd te worden door een specifiek met deze taak belaste controleur. De visuele
controle dient plaats te vinden bij aankomst op het terrein.
2.1.4
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform de procedure "acceptatie en
verwerkingsbeleid".
2.1.5
Wijzigingen in de in voorschrift 2.1.4 genoemde procedures moeten, voordat zij worden
doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
2.2
Registratie
2.2.1
Er dient één centraal register aanwezig te zijn waar een exemplaar van de vigerende
vergunning(en) alsmede de resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles,
certificaten, plannen e.d. welke ingevolge de des betreffende voorschriften de vergunning zijn
vereist, dienen te worden bewaard. Deze bescheiden dienen gedurende een periode van
tenminste vijf jaar en minimaal gedurende de periode dat zij van kracht zijn bewaard te worden.
Het centraal register moet te allen tijde beschikbaar zijn voor controlerende ambtenaren.

3

AFVALSTOFFEN

3.1
Asbest
3.1.1
Asbest moet worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m
g, van het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor
geldende wettelijke bepalingen.
3.1.2
Onverhoopt aangetroffen asbest moet verpakt worden niet luchtdoorlatend dubbel
verpakkingsmateriaal en moet in een speciaal voor de opslag van asbest ingerichte
asbestcontainer worden opgeslagen. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten
voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest
(Stb. 2005, nr. 6).
3.1.3
De termijn van opslag van asbest voorafgaand aan verwijdering mag maximaal 1 jaar zijn.
3.1.4
Asbesthoudend afval mag alleen geaccepteerd worden indien het is verpakt in een goed
gesloten niet luchtdoorlatend dubbel verpakkingsmateriaal. Direct na acceptatie en eventuele
verpakking moet het asbesthoudend afval in de speciaal voor de opslag van asbest ingerichte
container worden opgeslagen.
3.1.5
Asbest moet zodanig in een container worden opgeslagen dat er geen asbest kan vrijkomen.
De container moet zijn afgesloten, behalve indien de container is voorzien van een asbestzak of
tijdens het inbrengen en uithalen van asbest en/of asbesthoudend materiaal.
3.1.6
Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat
beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
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3.1.7
De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en
asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen
zijn voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE
STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'
3.1.8
De acceptant mag los aangetroffen asbest zelf verpakken als het asbest duidelijk zichtbaar of
herkenbaar is en het asbest hechtgebonden is. Als dit niet het geval is, moet het
asbestverdacht afval worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
3.1.9
De bigbag moet, behalve tijdens het inbrengen van asbest en/of asbesthoudend materiaal, zijn
gesloten. De opslagvoorziening moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
Onverhoopt los aangetroffen asbest dient direct bevochtigd te worden indien dit bestaat uit
kleine stukjes.

4

GROND

4.1.1
Uitsluitend grond met eenzelfde verontreiniging en verontreinigingsgraad en die volgens het
Besluit bodemkwaliteit mag worden toegepast mogen worden samengevoegd.
4.1.2
De werkzaamheden met grond mogen alleen onder verantwoordelijkheid van een persoon of
instelling plaatsvinden die gecertificeerd is volgens BRL 9335.
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