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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN
Groningen, 8 mei 2012
Nr. 2012-20.722/19, MV
Zaaknummer 382127
Verzonden: 1 4 M E I 2012
Beschikken hierbij op de aanvraag van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen om een wijzigingsvergunning
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het veranderen van het
gebruik van het KGA-depot.

1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 1 september 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen
van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen. Het betreft het veranderen van het gebruik van het KGA-depot.
De aanvraag heeft betrekking op de locatie Duinkerkenstraat 99 te Groningen. De aanvraag is geregistreerd
onder OLO-nummer 189158.
Concreet wordt verzocht om:
een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), sub 2 (verandering) Wabo.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo, de omgevingsvergunning te
verlenen voor:
het veranderen van het gebruik van het KGA-depot (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2, Wabo)
Daarnaast besluiten Gedeputeerde Staten:
de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
dat tabel 1 (indeling en gebruik van de opslagboxen), voor wat betreft de maximale opslag per ARDklasse, en bijlage 1 (overzichtstekening terrein ARCG) van de aanvraag en de aanvulling op de
aanvraag van 7 februari 2012 "Aanvullende toelichting ARCG van 07-02-2012" onderdeel uitmaken
van deze vergunning;
aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen In de bijlage;
dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de
voorschriften bepalend zijn;
dat de vergunningvoorschriften na het in werking treden van de onderhavige
veranderingsvergunning in plaats treden van voorschrift 8.1.1, voor wat betreft de jaar- en
opslagcapaciteit van gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval, en in plaats treden van de
voorschriften van de paragrafen 11.1 en 11.2 van de revisicvorgunningAtaü 7 november 2006
(kenmerk 2006-20.217/45, MV).
1.3
Ondertekening en verzending
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten^enomen door het lid van '
onderwerp in portefeuille heeft.

uteerde Staten dat het

Gedeputeerae Staten van Groningen:

voorzitter.

, secretaris.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen
Brandweer Regio Noord
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 1 september 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo
ontvangen. Het betreft een verzoek van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (hierna: ARCG),
Duinkerkenstraat 99 te Groningen.
Daarnaast hebben wij op 2 februari 2012 een aanvulling op deze aanvraag ontvangen.
2.2
Procedure (uitgebreid) en zienswijzen
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4.
van de Algemene wet bestuursrecht jo. 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 dag-, nieuws- of huls-aan-huisbladen.
Wij hebben op 22 september 2011 de ontvangst van de aanvraag bevestigd aan de aanvrager.
Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 18 februari 2012 en op de
provinciale website. Daarnaast is het ontwerpbesluit toegezonden aan de aanvrager en betrokken adviseurs.
Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is conform het ontwerp.
Van de terinzagelegging van het besluit van 21 mei t/m 2 juli 2012 is mededeling gedaan In het Dagblad van
het Noorden van 19 mei 2012 en op de provinciale website.
2.3
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van het gebruik van
het KGA-depot. Hierbij wordt eveneens een tweetal verfcontainers op het buitenterrein geplaatst.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande
omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:
een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), sub 2 (verandering) Wabo.
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. Uit de
beoordeling volgt dat geen toestemmingsstelsels moeten worden aangehaakt.
2.4
Huidige vergunningsituatie
Op 7 november 2006, kenmerk 2006-20.217/45, MV, hebben wij aan ARCG een revisievergunning
ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de acceptatie, registratie, op- en
overslag en bewerken van (gevaarlijke) afvalstoffen en het beheer van een gesloten stortplaats
Woldjersspoor, gelegen op de locatie Duinkerkenstraat 99 te Groningen.
Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar en zou derhalve aflopen in 2016. Gelet op artikel
1.2, lid 5, van de Invoeringswet Wabo geldt een voor de inwerkingtreding van de Wabo verleende
onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of
verwijderd echter van rechtswege voor onbepaalde tijd.
Tevens hebben wij van de aanvrager een artikel 8.19 Wm melding geaccepteerd (16 juli 2007, kenmerk
2007-34927a/29, MV) met betrekking tot de opslag van ingezamelde fietsen en de opslag van lege minicontainers.
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.
2.6
Ontvankelijkheid en verlenen definitieve vergunning onder voorwaarde
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).
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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.
Zoals blijkt uit paragraaf 3.15.3. "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (onder "toetsing grenswaarde")
kunnen wij de vergunning niet verlenen zolang het volgens het bestemmingsplan Milieuboulevard mogelijk is
dat binnen de 10-6 contour van ARCG zich een kwetsbaar object kan vestigen.
Dit punt is met de afdeling RO van de gemeente besproken. Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Groningen heeft inmiddels een voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan
op dit punt aan te passen en hiermee is de strijdigheid met het bestemmingsplan opgeheven.
2.7
Adviezen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. De concept-aanvraag is In het kader van de interne advisering en afstemming
voorgelegd aan de Brandweer Regio Noord. De Brandweer Regio Noord is aanwezig geweest bij enkele van
de overleggen die hebben plaatsgevonden ten behoeve van de totstandkoming van de aanvraag en heeft
reeds in de conceptfase, de concept-aanvraag en de situatie ter plaatse beoordeeld. Gegeven adviezen zijn
bij het opstellen van deze beschikking in acht genomen.
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 de gemeente Groningen;
Brandweer Regio Noord.
Naar aanleiding hiervan hebben wij van de Brandweer Regio Noord een beoordeling gekregen met
betrekking tot de aspecten bestrijd baarheid en zelfredzaamheid voor het Invloedsgebied van ARCG. Deze
beoordeling is opgenomen in paragraaf 3.16.3 "Besluit externe veiligheid inrichtingen" onder "groepsrisico".
2.8
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)
In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen
worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de
omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB Is
aangegeven.
Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit volgt dat, op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als
bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbvinstallatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.
Bij ARCG is een dergelijke installatie aanwezig (zie paragraaf 3.4.2. "toetsing"), zodat het Activiteitenbesluit
niet van toepassing is.
2.9
Coördinatie
Uit de aanvraag om milieuvergunning blijkt dat de wijziging enkel betrekking heeft op een vergunning ex
artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wabo. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de
aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een Waterwetvergunning of een vergunning in het
kader van de Woningwet is daarom niet aan de orde.
2.10
M.e.r. - (beoordeling), M.e.r.- (beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit komt noch voor in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingspllchtig.
3.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

3.1
Inleiding
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
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, lid 1, onder a, Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op
de aanvraag:
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de bestaande toestand van het milieu, voor zover de Inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de Inrichting kan
veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting 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 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 voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen
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 wijzigen van het KGA-depot van een inrichting zijn er
geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
3.4
Beste 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
Besluit omgevingsrecht 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 in bijlage 1 van de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
aanwezen 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 (BRÉF's). Een BREF is een BBTreferentiedocument; een document waarin de beste beschikbare technieken worden beschreven.
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.
Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die nog
niet zijn opgenomen in tabel 1, betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als
documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van
bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.
3.4.2 Toetsing
De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de EG-richtlIjn inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (richtlijn nr. 2008/1/EG) en wel in categorie 5.1. Hiermee betreft
het derhalve een gpbv-installatie.
Voor de inrichting is een BREF, uit tabel 1 van de bijlage van de Mor, beschikbaar waaraan wij de
aangevraagde activiteiten kunnen toetsen. Aan de volgende BREF is getoetst:
Op- en overslag bulkgoederen.
Verder is in deze vergunning rekening gehouden met de volgende BBT-documenten, uit tabel 2 van de
bijlage van de Mor:
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
3.4.3
Conclusie
De wijziging van het gebruik van het KGA-depot voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte
voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de
bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de
overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
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.
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Het Activiteitenbesluit is een uitvoeringsbesluit (genoemd In artikel 8.1, lid 2) van de Wet milieubeheer (Wm)
en de Waterwet (Wtw).
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd In artikel 8.1,
lid 2 van de Wm.
Ingeval van ARCG is sprake van een gpbv-installatie (zie paragraaf zie paragraaf 3.4.2. "toetsing" van de
considerans).
3.5.1
GPBV-installaties
Omdat de aanvraag een gpbv-installatie betreft, is het activiteitenbesluit slechts van toepassing voor zover
het gaat om onderdelen uit het Besluit voorzieningen en installaties en/of het Besluit opslaan in
ondergrondse tanks (BOOT). Beide besluiten zijn overgegaan in het Activiteitenbesluit zodat er
overgangsrecht moet zijn. Het bevoegd gezag heeft vijfjaar de tijd om de specifieke voorschriften op te
nemen In de milieuvergunning.
Op ARCG zijn beide besluiten niet van toepassing.
3.6
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 natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx,
SO2 en VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.7
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het ontwerp
van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op
17 juni 2009 hebben vastgesteld.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte;
handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder inaanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaarlijke stoffen en afval;
zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere
productieprocessen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.8
Milieuzorg
3.8.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
ARCG beschikt over een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Bij het stellen van voorschriften hebben wij
hiermee rekening gehouden.
3.9
Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen
Dit milieu-onderdeel is niet van toepassing op de onderhavige aanvraag; namelijk het veranderen van het
gebruik van het KGA-depot.
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3.10
Overwegingen voor afvalverwerkers
Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" Is de zorg voor het
doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het
doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende
afval beheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).
In het bedoelde afval beheersplan (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
omgevingsvergunning 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 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.
Uitsluitend opslaan
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan
worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:
Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
Dierlijke bijproducten.
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 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 driejaar.
Voor het uitsluitend opslaan van KG A-afval stromen kan een vergunning worden verleend omdat deze
afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is, middels
voorschrift 1.1.1, vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en
de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.
In de aanvraag is aangegeven dat opslag plaatsvindt van KGA. Er wordt geen KGA be- en verwerkt.
De minimumstandaard voor be- en verwerking is dus niet van toepassing.
Ook hoeft volgens het LAP geen sturingsvoorschrift te worden opgenomen, zoals in het eerste LAP (LAP 1)
nog wel werd voorgeschreven.
Overigens behelst de aanvraag geen wijziging van acceptatie en afvoer van afvalstoffen.
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 milieugevaarlijke 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.
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Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd In de
vergunning.
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de Inrichting geen afvalstoffen worden gemengd. Opbulking van
vergelijkbare afvalstoffen vindt wel plaats en dat is ook toegestaan.
Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (indien van toepassing)
In de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen is vastgelegd dat de
verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen van elkaar en van andere afvalstoffen en van andere
preparaten en stoffen gescheiden worden gehouden en Indien nodig worden gescheiden.
Uit de aanvraag blijkt dat aan de regeling wordt voldaan. Enkel opbulking van vergelijkbare afvalstoffen vindt
wel plaats en dat is ook toegestaan.
AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleld) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
Bij de aanvraag om de revisievergunning d.d. 7 november 2006 is een beschrijving van het AV-beleld 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 is vergund in de revisievergunning.
In de onderhavige aanvraag wordt kort de werkwijze van de acceptatie van KGA genoemd, maar is geen
vervanging van het acceptatiebeleid zoals weergegeven in de aanvraag, behorende bij de revisievergunning.
In voorschrift 1.1.1. wordt verwezen naarde, op de verandering van toepassing zijnde, voorschriften uit de
revisievergunning die betrekking hebben op het acceptatiebeleid en AO/IC.
Registratie
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te
ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen.
Naast de maatregelen en de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra
registratievoorschriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet
milieubeheer (artikelen 10.38 en 10.40), artikel 5.8 van het Bor en de verplichtingen ingevolge het Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende
en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afval beheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
3.11
Emissie-eisen afvalwater, lucht, luchtkwaliteit, geur, geluid.
De onderhavige aanvraag; namelijk het veranderen van het gebruik van het KGA-depot en het plaatsen van
een tweetal verfcontainers, heeft geen dusdanige gevolgen voor de milieu-aspecten afvalwater, lucht,
luchtkwaliteit, geur en geluid dat hiervoor voorschriften toegevoegd of gewijzigd moeten worden.
Relevante voorschriften uit de revisievergunning van 2006 zijn van toepassing verklaard op deze wijziging
middels voorschrift 1.1.1.
3.12
Bodem
3.12.1 Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodembeschermingstrategie worden gestuurd.
De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in
situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteltenopvang echter wel.
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Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB Is dat door een doelmatige combinatie van
maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een
aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar
bodemrisico.
Met betrekking tot de aangevraagde gewijzigde activiteiten vinden de volgende potentieel
bodembedreigende activiteiten plaats:
Opslag bodembedreigende stoffen in een KGA-depot (dit is geen nieuwe activiteit);
Opslag verfresten in een tweetal verfcontainers.
In de aanvraag is aangegeven welke bodembeschermende maatregelen zijn getroffen.
3.12.2 Maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem
De wijziging in het gebruik van het KGA-depot heeft geen wijzigingen tot gevolg in de toetsing die reeds
heeft plaatsgevonden in de revisievergunning van 2006. Middels voorschrift 1.1.1. Is vastgelegd dat, ook na
de wijziging In het gebruik van het KGA-depot, voldaan moet worden aan de voorschriften uit de
revisievergunning van 2006 die betrekking hebben op de bescherming van de bodem.
Voor wat betreft de verfcontainers is in de aanvraag aangegeven dat de verfresten in verpakkingen, die voor
transport gereed zijn gemaakt, in de containers worden geplaatst die, behoudens het plaatsen van de
verpakkingen in de container, met een zeil wordt afgedekt. De voorschriften 2.1.1. en 3.1.11 zijn aanvullend
opgenomen om dit vast te leggen.
3.12.3 Beoordeling en conclusie
Wij hebben de maatregelen met betrekking tot de verfcontainers beoordeeld en zijn van mening dat het
verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.
3.12.4 Bodembelastingonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit
volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek
noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte
stoffen.
Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of
zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie
bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.
Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de locale grondwaterstroming;
de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.
De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de
beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodem belasting heeft plaatsgevonden en of
bodemherstel nodig is.
Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit
moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.
Voor de inrichting zijn in het verleden diverse (nulsituatie)bodemonderzoeken uitgevoerd. Ter plaatse van
het KGA-depot is de nulsituatie voldoende vastgelegd Dit is reeds beoordeeld ten tijde van de
revisievergunning van 2006.
De opstelplaats van de verfcontainers vallen echter buiten de diverse onderzoeksgebieden. Wij hebben
echter beoordeeld dat, gezien de wijze van bedrijfsvoering, de kans verwaarloosbaar klein is dat ter plaatse
bodemverontreiniging op zal treden. De werkzaamheden met betrekking tot de verfresten geschiedt in de
sorteerruimte. Vervolgens worden de verfresten, in voor transport gereedgemaakte verpakkingen, eerst in
een van de boxen geplaatst, alvorens in de verfcontainer te worden geplaatst. Deze containers dienen als
lekbakken en zijn afgedekt zodat regenwater niet in de container kan geraken.
De verfcontainers zijn, voor wat betreft het onderzoeken van de bodem, buiten de vergunningvoorschriften
gelaten. De algemene zorgplicht vanuit de Wet bodembescherming is vanzelfsprekend wel van toepassing.
De voorschriften in de revisievergunning van 2006 met betrekking tot het bodembelastingsonderzoek naar
de eindsituatie en de herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging, zijn middels voorschrift 1.1.1. ook van
toepassing verklaard op de aangevraagde verandering.
3.13
Energie, grondstoffen- en watergebruik en verkeer en vervoer
De onderhavige aanvraag; namelijk het veranderen van het gebruik van het KGA-depot en het plaatsen van
een tweetal verfcontainers, heeft geen dusdanige gevolgen voor deze milieu-onderdelen dat hiervoor
voorschriften toegevoegd of gewijzigd moeten worden. Relevante voorschriften uit de revisievergunning van
2006 zijn van toepassing verklaard op deze verandering middels voorschrift 1.1.1.
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3.14
(Elektrische) installaties
De onderhavige aanvraag; namelijk het veranderen van het gebruik van het KGA-depot en het plaatsen van
een tweetal verfcontainers, heeft geen dusdanige gevolgen voor elektrische Installaties dat hiervoor
voorschriften toegevoegd of gewijzigd moeten worden. Relevante voorschriften uit de revisievergunning van
2006 zijn van toepassing verklaard op deze wijziging middels voorschrift 1.1.1.
3.15
Veiligheid
3.15.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit risico's zware ongevallen 1999
(Brzo 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken. In haar aanvraag voor
onderhavige veranderingsvergunning heeft ARCG aangegeven welke hoeveelheden maximaal In het KGAdepot en in de zogenaamde 'verfcontainers' aanwezig zijn.
Buiten deze stoffen zijn geen stoffen aanwezig In de inrichting die bij de beoordeling of een inrichting onder
de reikwijdte van het Brzo vallen aanwezig.
De maximaal binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke (afval)stoffen - per stof, stofcategorie of als gevolg
van de sommatieregel - overschrijden geen van de drempelwaarden van het Brzo.
ARCG valt daarmee niet onder de reikwijdte van het Brzo.
3.15.2 Registratiebesluit externe veiligheid
Op 29 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden.
Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moeten worden in het Risicoregister.
Hiernaast dienen ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Ministeriele regeling provinciale
risicokaart te worden opgenomen in het register.
ARCG valt onder de criteria van het Registratiebesluit vanwege het gegeven dat ARCG onder de reikwijdte
van het besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt en is opgenomen in het Risicoregister. Na afronding
van onderhavige procedure zal de opname in het risicoregister geactualiseerd worden.
3.15.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen
Sinds de besluitvorming op onderliggende vergunning (7 november 2006 onder nr. 2006 -20.217/45, MV)
zijn de tabellen van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) geactualiseerd.
Onderstaande overwegingen vervangen daarom de overwegingen uit onderliggende vergunning.
ARCG valt onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vanwege de opslag van
maximaal 100 ton klein gevaarlijk afval (KGA). Het Bevi koppelt de milieuvergunning aan het
bestemmingsplan.
De toegestane grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) ter plaatse van een (geprojecteerd)
kwetsbaar object is 10"® per jaar. Dit is eveneens de richtwaarde voor een (geprojecteerd) beperkt kwetsbaar
object. Door de koppeling wordt het bestemmingsplan hierop aangepast (voor zover dat nodig mocht zijn).
Om inzicht te krijgen in de groep mensen die potentieel blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ramp is
ook beoordeeld of het groepsrisico (GR) een relevant aspect is. De uitvoering heeft in gezamenlijkheid met
de regionale brandweer Groningen en de afdeling RO van de gemeente Groningen plaatsgevonden.
Plaatsgebonden risico (10'^ contour)
ARCG heeft in haar aanvraag een toetsing aan het Bevi opgenomen. Deze toetsing heeft plaatsgevonden
conform de handelswijze en systematiek van het Bevi in samenhang met het Revi. Wij hebben de
uitkomsten gecontroleerd en kunnen instemmen met de resultaten van de toets.
Wij hebben vastgesteld dat de 10"® contouren van de verfrestenopslagen beide 65 meter bedragen en
binnen de inrichtingsgrens van ARCG liggen.
Daarnaast hebben we vastgesteld dat de 10"® contour voor de inrichting van ARCG 380 meter rondom het
KGA-depot ligt. Ter plaatse van de inrichting van ARCG is het bestemmingsplan Milieuboulevard van kracht
Tevens valt de 10"® contour deels over het bestemmingsplan Winschoterdiep/Euvelgunne en het
bestemmingsplan Stainkoeln.
Toetsing grenswaarde
Bestemmingsplan Stainkoeln
Het bestemmingsplan Stainkoeln is weliswaar oud, maar uit de planvoorschriften blijkt dat het kantoor niet
groter mag worden dan 500 m2 bij een bouwhoogte van 5 meter. Ook hebben B&W geen
vrijstellingsbevoegdheid op deze bepaling.
Daarmee is voor dit bestemmingsplan geen strijdigheid met de grenswaarde.
Bestemmingsplan Winschoterdiep/Euvelgunne
Het bestemmingsplan Winschoterdiep/Euvelgunne staat weliswaar geen separate kantoren toe, maar wel
(grote) bedrijven die een groot kantoor (>1500 m2) zouden kunnen realiseren. Het plangebied van dit
bestemmingsplan waar de contour van ARCG overheen gaat is aangemerkt als bedrijventerrein/ recreatieve
doeleinden.
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Voor wat betreft de recreatieve doeleinden kan uit de planvoorschriften worden opgemaakt dat
verblijfsrecreatie niet is toegestaan. Blijft over de mogelijkheid van een groot kantoor (>1500 m^) ten
behoeve van bijvoorbeeld een groot bedrijf in relatie tot recreatieve doeleinden. In de planvoorschriften Is
opgenomen dat In het betreffende gebied geen bebouwing mag worden opgericht met een hoogte van > 5
meter en dat 25 meter rondom de daar aanwezige hoogspanningslelding vrij van bebouwing moet blijven. Er
blijft daardoor zo weinig ruimte over dat we (gemeente Groningen afdeling RO en wij) in alle redelijkheid
stellen dat de realisatie van een kwetsbaar object uitgesloten is.
Daarmee is voor dit bestemmingsplan geen strijdigheid met de grenswaarde.
Bestemmingsplan Milieuboulevard
Het bestemmingsplan Milieuboulevard sluit niet uit dat grote bedrijven zich kunnen vestigen met evenzo
grote kantoren (>1500 m.) Daarmee is dit bestemmingsplan strijdig met de grenswaarde. Dit punt is met de
afdeling RO van de gemeente besproken. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Groningen heeft inmiddels een voorbereidingsbesluit genomen om het bestemmingsplan op dit punt aan te
passen en hiermee is de strijdigheid met het bestemmingsplan opgeheven.
Toetsing richtwaarde
Naast het gegeven dat de 10"® contour een grenswaarde Is voor kwetsbare objecten is de 10"® contour ook
een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.
Momenteel bevinden zich al beperkt kwetsbare objecten binnen de 10"® contour van ARCG. Gelet op de
omgeving (een industrie/bedrijventerrein) zien wij geen aanleiding om huidig gebruik en toekomstige beperkt
kwetsbare objecten te weren.
Wij stellen dat het gebruik van een industrie/bedrijven terrein een afdoende zwaarwegend argument is om
niet aan de richtwaarde te voldoen.
Conclusie
Uit voorgaande overwegingen volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde respectievelijk de richtwaarde
van het Bevi.
Groepsrisico
Wij hebben vastgesteld, op basis van het Revi, dat het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico
verantwoord moet worden 380 meter rondom de KGA-opslagloods van ARCG bedraagt en 275 rondom de
beide verfrestcontainers bedraagt.
Ten behoeve van de verantwoording groepsrisico hebben wij het bestuur van de regionale brandweer
Groningen In de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Onderstaande tekst geeft de beoordeling
weer van de Brandweer Regio Groningen met betrekking tot de aspecten bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid.
Bestrijdbaarheid
Bij bestrijdbaarheid gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of een zwaar
ongeval, als om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor een effectieve
beperking is het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoeringvan hun
taken. Om de bestrijdbaarheid te kunnen beoordelen, heeft de Brandweer Regio Groningen de volgende
aspecten beoordeeld:
bereikbaarheid van het ARCG-terrein (= de risicobron) en het effectgebied;
bluswatervoorzieningen bij de risicobron en in het effectgebied.
Bereikbaarheid
Het ARCG-terrein en het effectgebied van een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen zijn beoordeeld op
de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te bepalen of de hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar
ongeval voldoende snel kunnen optreden, is gekeken naar de opkomsttijd. Om te bepalen of de risicobron
en het effectgebied bovenwinds (met de windrichting mee) zijn te benaderen, is de tweezijdige
bereikbaarheid beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt het volgende:
Vanwege de relatief geringe afstand tot de brandweerpost kan de locatie door de brandweer voldoende
snel worden bereikt, om effecten van ongelukken te bestrijden.
Zowel het ARCG-terrein als het effectgebied kunnen via de Duinkerkenstraat en de Winschoterweg
tweezijdig worden bereikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de aanrijroute via de Winschoterweg
over een brug voert. Indien deze open staat tijdens een calamiteit, heeft dit negatieve gevolgen op de
opkomsttijd.
Samenvattend geeft het aspect bereikbaarheid geen aanleiding tot het treffen van maatregelen.
Bluswatervoorzieningen
Het plangebied is beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen. Om
te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende bluswater. Is de beschikbaarheid van zowel
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primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoorzieningen beoordeeld. Uit de beoordeling
blijkt het volgende:
Zowel bij de risicobron als in het effectgebied bevinden zich voldoende primaire
bluswatervoorzieningen om bij een incident snel te kunnen beschikken over bluswater. Bij ARCG en
langs de Duinkerkenstraat zijn brandkranen gesitueerd. Deze bieden voldoende dekking voor het
verwachte effectgebied.
Verder kan het aangrenzende Winschoterdiep worden gebruikt als secundaire bluswatervoorziening
om voor grote incidenten te kunnen beschikken over grote hoeveelheden bluswater.
Daarnaast heeft ARCG een voorraad schulmvormend middel op eigen terrein ten behoeve van de
bestrijding van een Incident in het KGA-depot. Aanschaf en plaatsing van het schulmvormend middel
zijn gebeurd in nauw overleg met de lokale brandweer. De brandweer Groningen heeft geadviseerd
over aard en hoeveelheid van het schulmvormend middel.
Samenvattend geeft het aspect bluswatervoorzieningen geen aanleiding tot het treffen van maatregelen.
Zelfredzaamheid
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een risicobron,
om zichzelf in veiligheid te brengen indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt. Belangrijk aspect
hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de
hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. De mate van zelfredzaamheid in het
rampgebied is bepalend voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om
de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te beoordelen, zijn de volgende aspecten beoordeeld:
zelfredzaam vermogen;
ontvluchtingsmogelijkheden;
alarmeringsmogelijkheden.
Zelfredzaam vermogen
Het invloedsgebied is beoordeeld op de mate van zelfredzaamheid van personen. Hierbij is het fysieke
vermogen beoordeeld, zoals geestelijke en/of lichamelijke beperkingen van groepen personen. Uit de
beoordeling blijkt het volgende:
De omgeving van ARCG kent een lage bezetting. Overdag zijn relatief weinig mensen aanwezig, In de
nachtsituatie verblijven er nagenoeg geen mensen.
In het invloedsgebied bevinden zich geen objecten waarbij sprake is van langdurig verblijf van
groepen verminderd zelfredzame personen (kleine kinderen, zieken en ouderen).
De vigerende bestemmingsplannen voorzien niet In de realisatie van objecten waarbij sprake is van
langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen.
Wel kunnen in het invloedsgebied van het KGA-depot (tevens grenswaarde PR 10"®) kwetsbare
objecten (grote kantoren) worden gerealiseerd. Hierdoor zouden relatief veel personen in het
Invloedsgebied kunnen verblijven. Geadviseerd wordt om het betreffende bestemmingsplan te
wijzigen in dit punt.
De op dit moment in het invloedsgebied aanwezige personen (medewerkers ARCG en personeel
naburige bedrijven) vormen een gemiddelde bevolkingsgroep uit de samenleving, die over het
algemeen als zelfredzaam worden beschouwd.
Samenvattend geeft het aspect zelfredzaam vermogen geen aanleiding tot het treffen van maatregelen.
Ontvluchtingsmogelijkheden
Het ARCG-terrein en de omgeving zijn beoordeeld op de mogelijkheden voor ontvluchten van het mogelijke
rampgebied. Hierbij zijn de vluchtmogelijkheden loodrecht van de risicobron beoordeeld. Uit de beoordeling
blijkt het volgende:
Het ARCG-terrein en de directe omgeving daarvan bieden voldoende vluchtmogelijkheden voor het
ontvluchten van het mogelijke rampgebied.
Weliswaar vormt het Winschoterdiep een barrière maar er kan nog steeds meerdere kanten op
worden gevlucht.
Samenvattend geef het aspect ontvluchtingsmogelijkheden geen aanleiding tot het treffen van maatregelen.
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Alarmeringsmogelijkheden
Tot slot zijn de mogelijkheden voor alarmering beoordeeld. Hierbij is gekeken in hoeverre het invloedsgebied
In het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) ligt. Uit de beoordeling
blijkt het volgende:
Het invloedsgebied ligt grotendeels in het sirenebereik van het bestaande WAS. Hierdoor is een snelle
alarmering mogelijk.
Alarmering op het ARCG-terrein gebeurt met een eigen alarminstallatie.
Samenvattend geeft het aspect alarmeringsmogelijkheden geen aanleiding tot het treffen van maatregelen.
Conclusie
ARCG veroorzaakt externe veiligheidsrisico's door de opslag van gevaarlijke stoffen in het KGA-depot en in
verfcontainers. De invloedsgebieden van deze opslaglocaties liggen deels buiten de inrichting en vallen over
het terrein van derden. Hierdoor is verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. De aspecten
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid maken onderdeel uit van deze verantwoording.
•

Uit beoordeling van de bestrijdbaarheid blijkt, dat de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen over
het algemeen voldoende zijn. Hierdoor geeft het aspect bestrijdbaarheid geen aanleiding tot het treffen
van maatregelen.

•

Uit de beoordeling van het aspect zelfredzaamheid blijkt, dat in het invloedsgebied geen sprake is van
langdurig verblijf van verminderd zelfredzame personen en dat de ontvluchtings- en
signaleringsmogelijkheden voldoende zijn. Hierdoor geeft het aspect zelfredzaamheid geen aanleiding
tot het treffen van maatregelen.

Aldus geeft de bovenstaande beschouwing van het groepsrisico ons geen aanleiding om de aangevraagde
vergunning te weigeren.
3.15.4 Brandveiligheid
Preventie middelen/voorzieningen
ARCG beschikt voor de Inrichting over een bedrijfsnoodplan welke voorziet in de veiligheid van persenenen
bij calamiteiten en de preventie en bestrijding van brand en calamiteiten.
In de revisievergunning van 7 november 2006 is aangegeven dat ARCG altijd over een actueel
bedrijfsnoodplan dient te beschikken. De gemeentelijke brandweer dient op hoogte te zijn van de actuele
risico's en de te treffen maatregelen bij incidenten. De gemeentelijke brandweer dient daarom een afschrift
van het bedrijfsnoodplan te krijgen. Het bedrijfsnoodplan dient ter inzage te worden gehouden voor het
bevoegd gezag.
Ook de PGS 15, waarnaar in de voorschriften wordt verwezen, schrijft een intern noodplan voor.
Repressie ve middelen/voorzieningen
Voor de aangevraagde wijzigingen, de wijziging van het gebruik van het KGA-depot en het plaatsen van een
tweetal verfcontainers is de PGS 15 van toepassing. Hierin worden de benodigde repressieve middelen en
voorzieningen voorgeschreven. Dit onderwerp wordt verder behandeld in paragraaf 3.16.5 ("Opslag
gevaarlijke stoffen").
3.15.5 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage is de PGS 15 van toepassing. De richtlijn PGS 15 maakt
onderscheid in opslagen groter of kleiner dan 10 ton. In hoofdstuk 3 van de PGS 15 staan de algemene
voorschriften met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. Hoofdstuk 4 van de PGS 15 is bedoeld
voor opslagen groter dan 10 ton en hierin zijn voorschriften opgenomen met verdergaande voorzieningen
met betrekking tot brandbestrijding dan hoofdstuk 3 van deze PGS.
In deze vergunning hebben wij voor zowel de opslag in het KGA-depot als de opslag in de verfcontainers
voorgeschreven dat de opslag aan de PGS 15 moet voldoen. In de voorschriften is ook specifiek
aangegeven welke onderdelen van de richtlijn van toepassing zijn.
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Het KGA-depot van ARCG bestaat uit twee rijen boxen, die aan elkaar geschakeld zijn. Voorts is een van de
rijen geschakeld met de sorteerruimte. De boxen zijn allen uitgevoerd als afzonderlijke
brandcompartimenten.
De deuren van de boxen liggen tegenover elkaar, ertussen is het middenpad van 7 meter breed.
In alle boxen, met uitzondering van box B, is beschermingsniveau 2 gerealiseerd. Onder andere worden
stoffen van ADR-klasse 3 en ADR-klasse 8 opgeslagen. Daarom mag, conform de PGS 15, in totaal niet
meer dan 100 ton aan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.
In box B worden stoffen opgeslagen waarvoor beschermingsniveau 1 is vereist. Voor dit
brandbeveiligingssysteem moeten de uitgangspunten worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Dit is
vastgelegd in de voorschriften.
Volgens voorschrift 4.8.2. van de PGS 15 moet een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) zijn aangebracht
in de opslagvoorziening. Echter ARCG is van mening, en deze mening wordt gedeeld door de brandweer
(zie de aanvraag: de verklaring In bijlage 4 van de brandweer), dat een RWA geen toegevoegde waarde
heeft bij ARCG.
Wij hebben derhalve het deel van voorschrift 4.8.1.2. van de PGS 15, dat betrekking heeftop het
aanbrengen van een RWA, niet opgenomen in de voorschriften.
Opslag van spuitbussen
Binnen de inrichting worden eveneens spuitbussen opgeslagen in het KGA-depot. Voor deze opslag gelden,
naast hoofdstuk 3 en 4 van de PGS 15, aanvullende specifieke voorschriften uit hoofdstuk 7 van de PGS 15.
In paragraaf 3.4. van het voorschriftenpakket wordt hiernaar verwezen.
Opslag van gevaarlijke stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3.
Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen, ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3. opgeslagen. Voor deze opslag
geldt, naast hoofdstuk 3 van de PGS 15, aanvullende specifieke voorschriften uit hoofdstuk 8 van de PGS

15.

In paragraaf 3.5. van het voorschriftenpakket wordt hiernaar verwezen.
Gasexplosles
Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas
(of verdampte vluchtige vloeistof) én zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij ARCG bestaat in het KGAdepot of in de sorteerruimte of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen brandbaar
gas de kans dat dit gas tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht. De verplichtingen voor bedrijven ten
aanzien van gas- en stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat dan
met name om het explosieveiligheidsdocument, de risico-inventarisatie en -evaluatie en de gevarenzoneindeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp aanvullende voorschriften aan deze vergunning
te verbinden, naast de voorschriften en maatregelen die voortvloeien uit de PGS 15.
3.16
Overige aspecten
3.16.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
De veranderingsvergunning mag niet in strijd zijn met andere relevante wetgeving. Door het van kracht
worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de inrichting gelden,
gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten.
3.16.2 PRTR-verslag
Op de activiteiten van de inrichting is hoofdstuk 12 van de Wet milieubeheer niet van toepassing.
3.16.3 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.
3.17
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.
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3.18
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde Informatie op niet-essentiële punten;
Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor In de vergunningsvoorschriften reeds
voldoende beperkingen zijn opgenomen;
Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrond-informatie betreffen.
In paragraaf 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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23

1

ALGEMEEN

1.1
Eerdere vergunningen
1.1.1
De voorschriften van de revisievergunning van 7 november 2006 (kenmerk 2006-20.217/45, MV) zijn ook
van toepassing op de onderhavige verandering, met uitzondering van de volgende voorschriften:
voorschriften 1.6.1, 2.3.1, 8.1.1. en de voorschriften van de hoofdstukken 9, 10, 12 en 13 .
Noot:
Voorschrift 8.1.1, voor wat betreft de jaar- en opslagcapaciteit van gevaarlijk afval en specifiek
ziekenhuisafval, en de voorschriften van de paragrafen 11.1 en 11.2 van de revisievergunning van 7
november 2006 (kenmerk 2006-20.217/45, MV) zijn vervallen na Inwerkingtreding van de onderhavige
veranderingsvergunning.

2

BODEM

2.1.1
De verfcontainers mogen enkel worden gevuld met verf(resten) In transportverpakkingen conform ADR.

3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING

3.1

Algemeen

Algemeen
3.1.1
Verpakte gevaarlijke afvalstoffen moeten, met uitzondering van de voorraden in de sorteerruimte, worden
opgeslagen in het KGA depot en de verfcontainers. In de verfcontainers mogen enkel gevaarlijke stoffen,
ADR-klasse 4.1, aanwezig zijn.
3.1.2
In het KGA depot mogen daarnaast uitsluitend aanverwante stoffen worden opgeslagen. Van de gevaarlijke
stoffen van de ADR-klasse 9 moeten uitsluitend de milieugevaarlijke stoffen in het KGA depot worden
opgeslagen. Spuitbussen moeten, gescheiden van overige gevaarlijke stoffen, worden opgeslagen in een
box.
De volgende ADR-klassen gevaarlijke stoffen mogen niet in het KGA depot aanwezig zijn:
- ADR-klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen);
- ADR-klasse 5.2 (organische peroxiden)
- ADR-klasse 6.2 (infectueuze stoffen) met uitzondering van categorie 13 en 14;
- ADR-klasse 7 (radioactieve stoffen).
Toelichting:
Onder aanverwante stoffen worden grondstoffen of chemicaliën verstaan, die niet onder het ADR vallen.
Deze aanverwante stoffen sluiten bijvoorbeeld qua verpakking en toepassingsgebied wel aan bij gevaarlijke
stoffen. In een opslagvoorziening mogen in ieder geval geen stoffen of producten aanwezig zijn die op
enigerlei wijze het risico van de opslag verhogen.
3.1.3
In het KGA-depot mag maximaal 100 ton gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.
3.1.4
In de afzonderlijke verfcontainers mag maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen, ADR-klasse 4.1, aanwezig zijn.
3.1.5
Op het moment dat de tweede verfcontainer eveneens vol is, dienen beide containers binnen een etmaal te
worden afgevoerd.

3.1.6
De opslagvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn voor voertuigen ten behoeve van de bestrijding van
calamiteiten. Toegangsdeuren tot een opslagvoorziening moeten te allen tijde vrij worden gehouden.

3.1.7
Aansluitpunten voor blussystemen moeten ten allen tijde bereikbaar zijn en vrij worden gehouden. Het type
aansluitpunten moet zijn afgestemd met de brandweer.

pagina 21 van 26

Bouwkundige eisen en voorzieningen
3.1.8
De WBDO van de boxen moet ten minste 60 minuten bedragen. Deuren, ventilatieopeningen,
leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDO.
Tevens moeten maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat een Incident zich van de ene naar de
andere box kan verplaatsen, bijvoorbeeld ten gevolge van een uitstromende vloeistof.

3.1.9
De boxen in het KGA depot dienen bouwkundig te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1, 3.2.2,
3.2.5, 3.2.7, 3.3.1, 3.3.2, 3.7,-1, 3.20.1, 3r21.1 en 3.23.1 vande PGS 15.
3.1.10
De verfcontainers dienen bouwkundig te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.8, 3.3.1, 3.3.3,
3.7.1. en 3.9.1, vande PGS 15.
3.1.11
De verfcontainers moeten zodanig zijn afgedekt dat hemelwater niet binnen de container kan geraken. De
afdekking, wanden en vloer van de container moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

3.1.12
Voor elke 200 m^ vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één
draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel
moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een
beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.
Onverenigbare combinaties
3.1.13
Ter voorkoming van onverenigbare combinaties dient te worden voldaan aan voorschrift 3.12.1 van de PGS
15.
Gebruik opslagvoorziening
3.1.14
Bij het gebruik van de opslagvoorziening dient te worden voldaan aan de voorschriften 3.13.1 t/m 3.13.5,
3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1. van de PGS 15.

3.1.15
Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de
voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

3.1.16
Indien gebruik wordt gemaakt van stellingen moeten deze voldoen aan het gestelde in de voorschriften
3.4.1. t/m 3.4.5. van de PGS 15.

3.1.17
De verpakking en etikettering van de in de opslagvoorzieningen aanwezige stoffen moeten voldoen aan het
gestelde in de voorschriften 3.11.1 t/m 3.11.4. van de PGS 15.

3.1.18
Binnen de inrichting dient voor wat betreft vakbekwaamheid en de aanwezigheid van een journaal te worden
voldaan aan de eisen uit hoofdstukken 3.17 en 3.18 van de PGS 15.

3.1.19
Binnen de inrichting dient een intern noodplan aanwezig te zijn welke voldoet aan de eisen uit hoofdstuk
3.19 van de PGS 15.
3.2

Opslagvoorziening box B

3.2.1
De gevaarlijke stoffen overeenkomstig de ADR-klassen 5.1, 6.1 en CMR-stoffen moeten in box B worden
opgeslagen waarin, overeenkomstig beschermingsniveau 1 van PGS 15, een automatische
blusgasinstallatie aanwezig moet zijn die bed rijf sgereed is.
3.2.2
Opslagvoorziening box B dient gasdicht te zijn uitgevoerd om een goede werking van de automatische
blusgasinstallatie te waarborgen.
3.2.3
De in box B aanwezige brandblusinstallatie dient qua beoordeling, certificatie en goedkeuring te voldoen aan
hetgeen in voorschrift 4.8.3 en 4.8.5 van PGS 15 is gesteld.
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3.2.4
In box B, waarin de gevaarlijke stoffen overeenkomstig de ADR-klassen 5.1, 6.1 en CMR-stoffen worden
opgeslagen, moet de capaciteit van de bluswater- en productopvangvoorziening bij toepassing van een
brandbeveiligingsinstallatie overeenkomstig beschermingsniveau 1 voldoen aan het gestelde in de
voorschriften 4.6.1, 4.6.3 en 4.7.1 van de PGS 15. Hierbij dient voor wat betreft bluswateropvang alleen
gerekend te worden met de opvang als gevolg van nablussen met een capaciteit van 800 l/min gedurende
60 minuten.
3.2.5
Gevaarlijke stoffen oyereenkomstig ADR-klasse 3, verpakkingsgroep |, en gevaarlijke stoffen
overeenkomstig ADR-klasse 4.1, verpakkingsgroep I, moeten worden opgeslagen In box B.
Voorschrift 3.1.13. (onverenigbare combinaties) is onverkort van toepassing.
3.3
Overige opslagvoorzieningen (boxen A, C, D, E, F, G H, J, K en L)
3.3.1
In de overige boxen (boxen A, C, D, E, F, G, H, J, K en L) moeten overeenkomstig beschermingsniveau 2
van de PGS 15 de volgende voorzieningen aanwezig zijn die bedrijfsgereed zijn:
een snel branddetectiesysteem;
aanwezigheid van een voorraad schulmvormend middel, van minstens 2 m^, nabij het KGA depot.
noot I: de automatische doormelding van de eigen brandmeldcentrale naar de meldkamer van de regionale
brandweer dient fysiek en procedureel aantoonbaar te zijn geborgd.
noot II: de opslagloods hoeft niet te worden voorzien van een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA), e.e.a.
conform advies van de regionale brandweer.
3.3.2
In de overige boxen(boxen A, C, D, E, F, G, H, J, K en L) moet de capaciteit van de bluswater- en
productopvangvoorziening bij toepassing van een brandbeveiligingsinstallatie overeenkomstig
beschermingsniveau 2 voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.6.2, 4.6.3 en 4.7.1 van de PGS 15.
3.3.3
In de overige boxen (boxen A, C, D, E, F, G, H, J, K en L) mogen per box zich enkel stoffen bevinden die tot
dezelfde ADR-klasse behoren. Alleen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 mogen bij elkaar in een box worden
opgeslagen.
3.4
Aanvullende voorschriften met betrekking tot spuitbussen
3.4.1
De binnen de inrichting aanwezige spuitbussen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de
hoofdstukken 7.3 en 7.4 van de PGS 15.
3.5

Aanvullende voorschriften met betrekking tot de opslag gevaarlijke stoffen ADR klasse 4.1,
4.2 en 4.3

3.5.1
De opslag moet voldoen aan het gestelde in de voorschriften 8.5.1. en 8.5.2. van de PGS 15.

4

ONTVANGST- /SORTEERRUIMTE GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING

4.1
Algemeen
4.1.1
Sorteer- of ompakwerkzaamheden waarbij de primaire verpakking wordt geopend moeten plaatsvinden in
een speciaal daarvoor ingerichte ontvangst/sorteerruimte.
4.1.2
Het in ontvangst genomen kca/kga moet zoveel mogelijk nog dezelfde dag worden gesorteerd en
opgeslagen conform het gestelde in voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk. Brandbare stoffen en
spuitbussen moeten in ieder geval aan het einde van de werkdag zijn opgeslagen in de betreffende boxen
en mogen zich derhalve buiten de openingstijden niet meer in de sorteerruimte bevinden.
4.1.3
In de ontvangst/sorteerruimte mogen zich tijdens de openingstijden niet meer dan 2 ton brandbare stoffen en
niet meer dan 400 kg spuitbussen bevinden.
4.1.4
De ontvangst-/sorteerruimte moet overkapt zijn en voldoende bescherming bieden tegen weersinvloeden.
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4.1.5
De paragrafen 3.20 en 3.21 van de PGS 15 met betrekking tot de toegankelijkheid voor onbevoegden en
toegangsdeuren en vluchtwegen zijn tevens van toepassing op de ontvangst-/sorteerruimte.

4.1.6
De wanden, deuren en het dak van de ontvangst-/sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben van
minimaal 30 minuten. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken In deze constructie
mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDO.
Indien de deuren van deze ruimte hier niet aan voldoen, kan deze brandwerendheid ook worden bereikt door
buiten de openingstijden de ruimte aan de buitenzijde van deze deuren over een afstandvan ten minste 5
meter geheel vrij te houden van de (tijdelijke) opslag van goederen of brandbare materialen.

4.1.7
Deuren moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd en mogen uitsluitend in geopende stand zijn vastgezet, indien
een voorziening is aangebracht die in geval van brand de deur automatisch sluit.

4.1.8
Deuren inclusief vluchtdeuren moeten op eenvoudige wijze kunnen worden geopend en naar buiten draaien.

4.1.9
De ontvangst-/sorteerruimte moet voldoen aan het gestelde in voorschrift 3.7.1 van de PGS 15.

4.2 Vloeistofdichte vloer
4.2.1
De vloer van de ontvangst-/sorteerruimte moet vloeistofdicht zijn. De vloer moet zijn aangelegd of hersteld
overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit of als vloeistofdicht zijn beoordeeld na een inspectie
overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.
4.2.2
Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer moet
overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn
beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat
besluit.
4.2.3
Een vloeistofdichte vloer moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en te zijn goedgekeurd
overeenkomstig voorschrift 4.2.2.
4.2.4
Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer en
overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB.
4.2.5
Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig
bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.

4.2.6
Een vloeistofdichte vloer wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.
indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.4. en 4.2.5.
niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd
gebrek niet is gerepareerd.
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BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover In een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVNnorm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning
is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er
sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties Is -de norm, BRL, CPR,
PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen,
werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering.
Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouwen sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- overheidspublicaties zoals Al-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlIjnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatlereeksgevaarlijkestoffen.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
ADR:
Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
AFGEWERKTE OLIE:
Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen.
AUTOMATISCHE SPRINKLERINSTALLATIE:
Vast leidingstelsel voorzien van sprinklers (sproeiers) die worden afgesloten door een hittegevoelig element
of een systeem met sprinklers of sprinklerkoppen (deluge) dat wordt aangestuurd met een automatisch
detectiesysteem, dat in geval van een brand wordt aangesproken, waardoor de sprinklers water gaan
verspreiden. Een automatische sprinklerinstallatie in een (buffer-)bewaarplaats dient te zijn ontworpen en
worden onderhouden conform memorandum 60.
BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE:
Automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.
BRANDWERENDHEID:
Het aantal minuten dat een constructie haar functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting; de
brandwerendheid wordt bepaald volgens NEN 6069.
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BRANDWERENDHEID VAN DEUR-, LUIK- EN RAAMCONSTRUCTIES:
Tijd uitgedrukt In minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies weerstand bieden tegen
bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 6069.
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 65:
Ontwerp, aanleg en herstel van bodembeschermende voorzieningen.
GASFLES:
Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting
met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.
GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA):
Afvalstoffen die naar samenstelling als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt en die in kleine
hoeveelheden in particuliere huishoudens vrijkomen.
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA):
Gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven.
LEKBAK:
Vloeistofdichte voorziening met beperkte opvangcapaciteit, waarvan de bodembeschermende werking door
gericht toezicht en doelmatig ledigen wordt gewaarborgd.
NEN-EN:
Een door het Comité Europeen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm Is aanvaard.
NEN-EN-IEC 62305-SERIE:
Bliksembeveiliging.
PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen
zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor
brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, uitgave december 2011.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
VLG:
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
WBDO:
(Bouwbesluit) Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten. Conform NEN 6068.
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