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GEDEPIJTEERU$ STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningem, 30 oktober 2001
Nr. 2001-15.826/44, RMM.

Beschikken hierbij op de aanvra:
Wet Mitieubehecr.

1.

AANVRAAG VERGIJI

van HIBEX b.v. te Groningen om vergunning ingevolge de

iiNG

Op 30 maart 2001 ontvingen wij eC brief van Hibex bv. te Hoogkerk, gedateerd 30 maart 2001,
kenmerk HWb’12236, waarbij door ibex bv. te Hoogkerk, hierna veelal te noemen: Hibex, de
navolgende vergunningen worden ; Jraagd:
1. een vergunning als bedoeld in a kei 8.4, Wet milieubeheer kn. Rtwisiov~munwiltgJ, voor de
productie van geprefabriceerde tonelementen, uitgevoerd in polymeer glasvezelsterkte cement
en met betonijzer versterkt ccm 1, waarbij de inrichting onder andere bestaat uit:
- betonmortelcentrale met de da >íj behorende cementsilo’s
- productiehal
- opslagunits voor toeslagmater En zoals zand en grind
- laad- en loskade voor grondstc
:n en gereed product
- gritstraal cabines
- opslagen van gereed product
- diverse kantoren, werkplaatsel le fi magazijnen
- bovengrondse opslagen van di est +lie in tanks, en diverse gevaarlijke (afval)stoffen in emballage.
2. een vergunning ingevolge de tYe t verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor het lozen van
bedrijfsafvalwater op een zwets $t in de polder de Zuidwending.
De onder 1. genoemde vergunning is kngevraagd bij ons Ccollege, de onder 2. genoemde vergunning
bij het waterschap Noorderzijlvest. i
De inrichting is gevestigd aan dc Aduarderdiepsterweg 6 te Groningen, kadastraal bekend als
Hoogkerk, sectie 11, no. 2 109 en 2 114 cn gelegen op het industrieterrein “Hoogkerk-Noord” van de
gemeente Groningen.
De inrichtirzg is v~~gunF1ing~liclztìg C$ hasis varr categorie 11.3.lid e.3” valz Ilet Inrichtingen en
\lergunning~F~besluit milieubeheer (Ik@) (“~wvaardige~ vun catttenli of ó&onwarert mei behtdp wtt
persert, trili@feks of bekisiittgtri&rs #tt,t een capaciteií ten asnzim daarvan van 1 fMxld kg per dag
of lm?f?r”).

-2Omdat de aanvragen gelijkujdig zijn ingediend en inhoudelijk samenhangen, worden ze geGo&dineerd en is de inhoudelijke behandeling, voor zover van toepassing, op elkaar afgestemd, De
gecoördineerde behandeling is uitgevoerd door Gedeputeerde Staten,

11.

GEVOLGDE PROCEDURE

Wij hebben met betrekking tot deze aanvraag de procedure gevolgd zoals die is aangegeven in Afdeling 3.5, juncto Afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de
Wet milieubeheer (Wm).
Qvereenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 van de Wm en de artikelen 3: 17 en 3.19 eerste lid
van de Awb hebben wij bij brieven van 10 april 200 1, nr. 0 1/5 893: RMM, exemplaren van de aanvraag om advies verzonden aan de Regionaal inspecteur van de Volksgezondheid en voor de Miheuhygiëne, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen en het dagelijks bestuur van het
waterschap Noorderzijïvest. Wij hebben ter zake geen adviezen ontvangen.

. . . . . . :.

De ontwerp-besluiten en de bijbehorende stukken zijn bekend gemaakt door middel van het plaatsen
van een advertentie in de Groninger Gezinsbode en de Staatscourant, beide van 26 september 2001.
Met ingang van 27 september hebben de bovengenoemde stukken ter inzage gelegen. Tot en met
23 oktober 200 1 is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van schriftelijke
bedenkingen. Daarnaast is de gelegenheid geboden om op verzoek een gedachtenwisseling te daen
plaatsvinden met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen en de aanvraagster. Van deze
gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Tevens zijn er geen schriftelijke bedenkingen ingebracht.

TIT.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing overwegen wij het volgende:
Algemeen
De nu voorliggende aanvraag heeft betrekking op het verkrijgen van een revisievergunning voor een
inrichting voor de productie van geprefabriceerde betonelementen. Wij hebben het bedrijf op
6 september 1994 een revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer verleend. Hibex wil de
huidige productiecapaciteit van de inrichting uitbreiden. De maximale productiecapaciteit van de
gehele inrichting wordt maximaal 140 ton per uur. Uitgaande van 13 uur productie per dag bedraagt
de maximum capaciteit 1820 ton per dag. Ten behoeve van de productieuitbreiding wordt de
westelijke opslag hal aangepast voor produktiewerkzaamheden. Tevens wordt aangevraagd voor een
uitbreiding van het aantal dagen dat de inrichting in werking is van 5 naar 6 dagen per week.
Als gevolg van de uitbreiding in productie, zullen er meer transportbewegingen en laad- en
losactiviteiten plaatsvinden. Dit is van invloed op de geluidsproductie als gevolg van het gehele
bedrijf. Daarnaast zaI uitbreiding plaatsvinden in opslaghoeveelheden van diverse stoffen.
Doelgroepenbeleid
Voor de bedrijfstak Betonmortel- en bctonproductenindustrie waartoe Hibex behoort is in 1998 een
MilieubeIeidsadvies opgesteld in het kader van de aanpak doelgroepenbeleid industrie. Het
Milieubeleidsadvies is van toepassing voor de periode van 15 september 1998 tot en met 3 1 december
2001, en daarna is verlenging mogelijk. Bij dit milieubelcidsadvies horen de zogenaamde “Integrale
milieudoclstellingen” (TMD). De IMD geeft voor de looptijd van het Milieubcleidsadvies aan waar
kwalitatieve, en waar mogelijk kwantitatieve, doelstellingen op korte termijn op gericht dienen te zijn.
Gekoppeld aan het Milieubeleidsadvies is een zogenaamd “Werkboek milieumaatregelen
betonmortel- en betonproductenindustie” opgesteld.

. . . ..

-3Het Milieubeleidsadvies en het werk$oek zijn in nauwe samenwerking tussen de Ministeries van
VROM en V&W, het IPO, de VNG, de UvW en de bedrijfstakorganisaties van de betonmortel- en
betonproductenindustrie tot stand geGomen. Vanuit de bedrijfstak en de overheid wordt bijzonder
belang gehecht aan een uniforme uit+ering van de maatregelen teneinde tot een doeltreffende aanpak
van de milieuproblemen te komen, E$n dergelijke uniforme aanpak heeft als positief neveneffect dat
verstoring van de concurrentieverhoupingen tussen de verschillende bedrijven zoveel mogelijk zal
worden voorkomen. Daarbij is tevens! afgesproken dat in die gevallen waarin een bedrijf geen Bedrij fs
Milieuplan (BMP) opstelt, het bevoeid gezag in dc vergunning zodanige voorschriften opneemt dat
desbetreffende onderneming een insp$nning levert, die vergelijkbaar is met bedrijven die wel een
BMP opsteHen.
De IMD kan tezamen met het werkbobk worden gezien als een leidraad voor het opstellen van
milieuplannen. Aangezien Hihex gee; BMP op zal stellen, zulIen wÍj waar mogelijk, de in het IMD en
werkboek opgenomen doelstellingen $n maatregelen opnemen in de onderhavige vergunning.
In de aanvraag om vergunning heeft Wibex wel de doelstellingen genoemd, zoals in de IMD
opgenomen en is verder aangegeven dat het bedrijf een bijzonder karakter heeft ten opzichte van de
meeste bedrijven in de betonwaren in&ustrie. De produkten worden bestempeld als eenmalig uniek en
bestemd voor specifieke projecten. H&door zijn standaardoplossingen vanwege bijvoorbeeld
kleurgevoeligheid van de betonprodul$ten
veelal niet uitvoerbaar.
In de aanvraag is aangegeven dat Hib& b,v. beschikt over een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem
volgens de ISO 9001 -norm, Daarnaast heeft Hibex de intentie om voldoende middelen en
mogelijkheden ter beschikking te steil+ zodat het welzijn vay1 de medewerkers continu wordt
verbeterd en het miIieu zo minimaal niogeiijk wordt beIast.
Milienbeìeidspian Groningjen
Momenteel geldt voor Groningen het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2001 t/m 2804. Dit plan
bevat het provinciaal beleid ten aanziin van milieu, natuur en landschap.
Het doel van het PUP is om overal in be provincie een basiskwaliteit voor het milieu te realiseren,
waarbij geen onaanvaardbare risico’s !oor mens en natuur te verwachten zijn. Waar de milieukwaliteit
beter is dan de basiskwaliteit mag dez+ niet verslechteren. De basiskwaliteit wordt voor de
milieucompartimenten ontleend aan $v@3. In het POP wordt verder aangegeven dat bij het
vaststellen en beoordelen van de milie~tialiteit de meest actuele Europese en landelijke regelgeving,
richtlijnen en circulaires worden gehaetcerd. De beoordeling hiervan komt elders in deze beschikking
aan de orde. Het POP levert geen beletgmeringen op voor de verlening van deze vergunning.
Beoordeling van de aanvra&
Thans volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 tim 8.10 van de Wet
milieubeheer. In eerste instantie word& hierbij op grond van de artikelen 8.5 lid 1, van de Wet
milieubeheer de volgende aspecten be$okken:
a. de bestaande toestand van het milieq, voor zover dc inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
c. de redchjkerwijs te verwachten ontwikkelingen zowel met betrekking tot de inrichting als met
betrekking tot het gebied waarin de @richting is gelegen:
d. ingebrachte adviezen en bedenkinge+ met betrekking tot de aanvraag om vergunning;
e. de mogelijkheid tot bescherming vati het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu die de
inrichting kan veroorzaken, te voorl@men, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet
kunnen worden voorkomen.
i
Op grond van artikel 8.8. lid 2 van de yet milieubeheer moeten wij bij de beoordeling van de
aanvraag rekening houden met de volg$nde aspecten:
f. het provinciaal milieubeIeidsplan;
<
g. richtwaarden die ap basis vin Hoofdktuk 5 van de Wet milieubeheer gcldcn;
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Artikel 8.8. lid 3 van de Wet milieubeheer geeft aan welke aspecten bij de beoordeling jn acht moeten
worden genomen. De aspecten die hierbij bedoeld worden zijn:
h. grenswaarden die op basis van Haofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvloeien uit
Hoofdstuk 5 van de Wet geluidshinder (miheukwaliteitseisen);
i. zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op grond van de
provinciale milieuverordening;
j. bindende ministerië9e aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27 van de
Wet milieubeheer;
Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer stelt dat:
k. bij de beslissing op de aanvraag geen strijd ontstaan mag met de regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, geste9d bij of krachtens de Wet milieubeheer, dan wel bij of krachtens de in
artikel 13.1, tweede lid genoemde wetten.
De verschillende aspecten worden hieronder behandeld. Elementen waar niet expliciet op in is gegaan
geven geen aanleiding om in de motivering te worden opgenomen. De beoordeling is in dat geval in
overeenstemming met het bepaalde geschied.
A. LUCHT
Voor het bepalen van de emissieconcentratie-eisen van stof als gevolg van bedrijfsactiviteiten geeft de
NeR voorschriften. Daarnaast zijn in de bijzondere regelingen van de NeR richtlijnen in de vorm van
maatregelen gegeven voor het verminderen van diffuse stofemissies van installaties waarin
stuifgevoelige goederen worden getransporteerd, geladen, gelost en/of opgeslagen.
Stof.
1.
Ten aanzien van de emissie van stof gelden de in de NeR gegeven algemene eisen voor stofemissie.
Uitgaande van een ongereinigde massastroom groter dan 0,SO kg per uur voor de gehele logistieke
eenheid, geldt een emissie=-eis van maximaal 10 mg/m3. In de aanvraag is aangegeven dat er diverse
stofemissiepunten zijn, waarbij stofafzuiginstallaties en filters (cementsilo’s, gritstraalcabines en
houtbewerking) zijn gepiaatst. De emissieconcentraties voldoen aan de eisen van de NeR. Het
preventieve onderhoud van de filters is geregeld in het KwaIiteitszorgsysteem.
Met betrekking tot de diffuse emissies geldt als uitgangspunt dat geen direct bij de bron visueel
waarneembare stofverspreiding op mag treden, Uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de
mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochting tegen te gaan, wordt cement ingedeeld in
klasse SI (sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar) zand in klasse S4 (licht stuifgevoeiig en
bevochtigbaar) en grind in klasse SS (niet of nauwelijks stuifgevoelig).
In de aanvraag is aangegeven welke voorzieningen zullen worden getroffen om de emissie van stof
naar de lucht te beperken, De grondstoffen worden via een walkraan overgeslagen in daarvoor
bestemde van keerwanden voorziene opslagvakken, en dagvoorraadbunkers. De kradnmachinst heeft
instructie van zo laag mogelijke hoogte te storten. Transport vanuit de dagvoorraadbunkers naar de
afgesloten mengers vindt plaats via gesloten leidingen en transportbanden. Qm verstuiving van zand
tegen te gaan, wordt het zand in droge periodes handmatig natgehouden.
In de vergunning zijn in overeenstemming met de NeR voorschriften opgenomen ten aanzien van de
beperking van stofemissie als gevolg van filterende afscheiders, en voorschriften om de diffuse
emissie van stof als gevolg van transport, laden en lossen, alsmede opslag van zand en grind zoveel
mogelijk te beperken. Tevens zijn voorschriften in overeenstemming met het werkboek
milieumaatregelen betonmortei- en betonproductenindustie opgenomen.
2 NOx
u
De belangrijkste verontreiniging in verbrandingsgassen van de stoomketel is de hoeveelheid
stikstofoxiden (NCIx). De kete9 heeft een vermogen van ca. 3 megawatt. Gelet op het vermogen van de
ketel en de inrichtingscatcgorie van de gehele inrichting valt de stoomketel onder het regime van het

Besluit emissie eisen stookinstallaties A (Bees A). Wet regime van het Bees A heeft een rechtstreekse
werking. Gelet op de leeftijd van de ketel (1975) geldt volgens artikel 13, lid 4 van het Bees A een
emissie norm van 150 mglM3. In de aanvraag is aangegeven dat de emissie-concentratie voldoet aan
de voorschriften van het BEES A. Wij hebben geen aanvullende voorschriften opgenomen ter
beperking van de emissie van NOx als gevolg van de stoomketel.
IJ. GELUID
Normstelting/Toestingskader
i
a) Het equivalent geluidsniveau :
Op basis van artikel 8.8, lid 3 onder a dienen de grenswaarden conform de artikelen 41,46-50,53,6568 of 72, lid 2 van de Wet Geluidshinder (Wgh) in acht te worden genomen. Rond het industrieterrein
waarop Hibex is gelegen heeft de Kroon op 15 januari 1992 een geluidszone vastgesteld (nr.
92.000274). Re gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag buiten de zonegrens n!et meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Op 6 oktober
1992 is het bestemmingsplan “Moogkerk-Noord vastgesteld door de gemeente Groningen. In dit
bestemmingsplan is dc geluidseunto*, zoals vastgesteld op 15 januari 1992 opgenomen. Ais gevolg
van dit bestemmingsplan is het industrieterrein vergroot en dus de binnengrens van de zone gewijzigd.
In de zone liggen diverse woningen. 7 oor woningen in Hoogkerk is tijdens het voorbereidingsonderzoek van de zonering van de ten rinen vast komen te staan, dat de door de gezamenlijke
bedrijven veroorzaakte geluidsbelastti g bij deze woningen meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde bedroeg.
Derhalve was een saneringssituatie ZC xls bedoeld in artikel 71 Wgh aanwezig. Inmiddels is het
saneringsunderzoek uitgevoerd. In hel saneringsprogramma, dat is vastgesteld bíj ons besluit van
23 mei 1995, nr. 95/7.597/2 11I3.22, M 2, zijn de door de desbetreffende bedrijven te treffen
maatregelen opgenomen en is een vac ~+tel gedaan voor de vaststelling van de Maximale Toelaatbare
Gevelbelasting (MTG) voor de saneri igswoningen met betrekking tot de situatie na sanering. Bij
besluit van 20 februari 1996 van de IV inister van VROM, nr. MBG 03895002/103, zijn de MTG’s
vastgesteld. De MTG waarden van de saneringswoningen kunnen pas worden getoetst vanaf 2003,
zijnde het moment waarop de sanerinl smaatregelen zijn uitgevoerd. De overige woningen in
Hoogkerk hadden ten tijde van de vas stelling van de zone een geIuidsbel&ng die hoger was dan
59 dB(A). Up basis van artikel 65 Wg I hebben deze woningen een voorkeursgrenswaarde van 55
dB(A)-etmaalwaarde. Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden,
terwijl voor eventueel nog aanwezige woningen wordt gestreefd naar een maximale geluidsbelasting
van 65 dB(A).
Voor de dichtstbijzijnde woning van c erden buiten het industrieterrein, maar binnen de geluidszone,
te weten Aduarderdiepsterweg 10, is t en MTG van 56 dB(A) vastgesteld.
-Sanering
Hibex is niet als saneringsrclevant aar gemerkt. Voor de bepaling van dc geluidsbelasting na sanering
voor de saneringswoningen is uitgega n van de verleende vergunning. Uit dit onderzoek is gebleken
dat de verleende geluidsruimte inpasb Lar is in de zone.
b) De voorkomende piekgeluidcn
De maximale geluidsniveaus (kortstor
uit de Handreiking industrielawaai en
voorkomen van maximale geluidsnive
niveau uitkomen. In die gevallen waat
kogere maximale geluidsniveaus (L,,,,!
niet hoger mogen zijn dan respectieve
bepaalde situaties en onder bepaalde 1
of activiteiten uit te zonderen van toet
gezoneerde industrieterrein gelden gec

dige verhogingen) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen
vergunningsverlening. Gestreefd dient te worden naar het
IUS (t,,) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente
n niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen
I worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus
ijk 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In
oorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken
,ing aan de piekgeluidcgrenswaarde. Voor woningen op het
n grenswaarden.
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Geluidsrapport
Sij de vergunningaanvraag is een akoestisch rapport gevoegd (rapport 6001039.ROl d.d. 21 maart
2001 van WNP Raadgevende Ingenieurs KV,).
Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van
een inrichting in kaart te worden gebracht. De representatieve bedrijfssituatie is de bedrijfssituatic
zoals die onder normale omstandigheden kan voorkomen. Hierbij is genoemde rapportage uitgegaan
van het produceren van betonelementen en nabewerken hiervan tussen 6.00 en 19.00 uur. Daarnaast
vinden nabewerkingsactiviteiten plaats tussen 19.00 en 22.00 uur. Aan- en afvoer, alsmede laad- en
losactiviteiten vinden plaats in de avond- en dagperiode. Incidenteel (minder dan 12 keer per jaar)
worden in de nachtperiode betonelementen per vrachtwagen afgevoerd.
Daarnaast is in de rapportage een incidenteel voorkomende bedrijfssituatie in beeld gebracht waarbij
continu betonelementen worden afgevoerd.
ln de aanvraag is aangegeven wat de maximale geluidsbelasting zal zijn als gevolg van de gehele

inrichting in de dag-, avond- en nachtperiode op een aantal referentiepunten rond de inrichting.
Geconstateerd is dat gedurende de dagperiode de afzuiginstallatie van de straalcabine maatgevend is
voor de geluidsbelasting in de omgeving.
Tevens is aangegeven welke voorzieningen zijn getroffen om de geluidsbelasting en trillingsoverlast
te beperken. Zo zijn de meng- en weeginrichting inpandig opgesteld, en is het productiegebouw
geïsoleerd. De heftruck heeft een optimale geluiddemping. Om trillingshinder tegen te gaan zijn de
mallen opgesteld op trillingsissolatoren. In de vergunning zijn controlemetingen voorgeschreven van
de geluidsbelasting op de referentiepunten. Daarnaast zijn voorschriften in overeenstemming met het
“Werkboek milieumaatregelen betonmortel- en betonproductenindustrie” opgenomen,
Beoordeling
Ad a) Het equivalent geluidsniveau
Met behulp van de gegevens uit het akoestisch onderzoek kan, in samenhang met de akoestische
gegevens van de rest van het industrieterrein worden aangetoond dat de werkzaamheden van Hibex
niet resulteren in een overschrijding van de zonegrens. Ook worden de grenswaarden van de
woningen niet overschreden. In de voorschriften is opgenomen wat de geluidsbelasting op een aantal
rond het bedrijf gelegen controlepunten mag zijn. Aanvullend zijn conform het milieu beleidsadvies
een aantal middelvoorschriften opgenomen ten aanzien van storttrechters en het lossen van cement.
Ad b) De voorkomende piekgeluiden
De hoogste kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (de piekniveaus L,,,,) worden veroorzaakt
door de transportgeluìdbronnen. Volgens de rapportage bedragen de piekgeluidniveaus bij woningen
ten hoogste 59 d3fA) bij woningen buiten het gezoneerde industrieterrein en 65 dB(A) bij woningen
op het gczoneerde industrieterrein. Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde voor de
piekgeluidsniveaus.
C. Zuinip omEaan met energie en grondstoffen, hergebruik en afvalpreventie

In het belang van de bescherming van het milieu kunnen voorschriften met betrekking tot het
energiegebruik aan de vergunning worden gesteld. In de Circulaire van de ministers van Economische
zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu “Energie in de milieuvergunning” (okt.
1999) is beschreven op welke wijze dit dient te geschieden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat,
energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast. Hibex is geen MlAbedrijf, maar heeft wel een hoog energieverbruik. In overeenstemming met de circulaire is in de
voorschriften opgenomen dat energiebesparingsonderzoek moet worden uitgevoerd.
In de aanvraag is aangegeven dat eerder energieonderzoek heeft geresulteerd in het gebruik van een
andere vorm van trilmotoren. Deze trilmotoren, een van de grote energie verbruikers binnen de
inrichting, worden gebruikt voor de verdichting van de betonelcmenten. Het blijkt dat de hseveelheid
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-7trilenergie die nodig is voor een elen@nt niet altijd evenredig is met de omvang van het betonekment.
Daarvoor loopt nog een onderzoek naar het toepassen van zelfverdichtend beton, waardoor de
benodigde trillingsenergie zal worden beperkt. In de voorschriften is een rapportageplicht van dit
onderzoek opgenomen. In het onderzoek moet ook worden gezocht naar een geschikte manier voor
registratie van energieverbruik, met inachtneming van de eerdergenoemde discrepantie tussen
energieverbruik en omvang van het b@melcment.
In de aanvraag is aangegeven dat optjmalisatie van de productieprocessen plaatsvindt middels
procesbeheersing, waardoor producti&uitvaI wordt geminimaliseerd en zo zuinig mogelijk met
grondstoffen wordt omgegaan. Tevens is aangegeven dat regelmatig onderzoek pbratsvindt naar de
mogelijkheden voor hergebruik van &alstoffen, maar dat dit nog niet heeft geleid tot adequate
oplossingen i.v.m. de kwaliteit van het produkt wat door Nibex wordt gemaakt.
Wel is aangegeven dat restbeton voofi zover mogelijk wordt gebruikt voor het produceren van
“betonplaten” welke kunnen worden gebruikt voor terreinverharding. Verder is in de aanvraag
aangegeven dat het betonpuin wordt afgevoerd naar een puinbreker elders en als granulaat weer op de
markt komt. De stalen mallen voor h$t produceren van de betonelementen worden dusdanig
geconstrueerd dat de onderbouw 2ov~el mogelijk kan worden hergebruikt en dat de niet herbruikbare
bovenbouw zo licht mogelijk wordt gkhouden, om de hoeveelheid afval te beperken.
Er zijn voorschriften in overeenstemming met het “Werkboek milieumaatregelen betonmortel- en
betonproductenindustie” opgenomen.
D. AFVAL
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat ken deel van de afvalstoffen, die binnen de inrichting vrijkomen,
intern of extern worden hergebruikt, $olgens de aanvrager is verdergaande afvalpreventie moeilijk
realiseerbaar, gelet op de relatief germge hoeveelheden afvaIstoffen die binnen de inrichting ontstaan.
Sinds 1 januari 1994 is de Provinciale milieuverordening (PMV) van toepassing. Met ingang van
1 januari 3 936 is deze aangevuld met ieen regeling betreffende bedrijfsafvalstuffen. Hierin zijn regels
opgenomen voor de afvoer van afval, !de wijze van afvoer en de registratie hiervan. Het afgeven van
afvalstoffen mag uitsluitend geschieden aan een inzamelaar of rechtstreeks worden afgegeven aan een
be- of verwerker. De directe afvoer van gevaarhjk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet
milieubeheer en de PMV. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze
vergunning geen voorschriften te worden opgenomen. Wel is in een registratie voorschrift
opgenomen. Tevens zijn voorschriften in overeenstemming met het “Werkboek milieumaatregelen
betonmortel- en bctonproductenindus~ic” opgenomen.
E. BODEM
Op het terrein waarop Hibex is gevestfgd, is in 1994 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van de (toen nog niet gereali,s$erde) nieuwe loods. In de aanvraag is aangegeven dat dit
bodemonderzoek reeds in ons bezit IS; daarom is geen kopie ervan bìj de aanvraag gevoegd.
Het verkennend onderzoek uit 1994 k&-r als nul-onderzoek worden aangemerkt voor dat deel van het
terrein. Voor de rest van terrein moet op die plaatsen waar bodembedreigende activiteiten
plaatsvinden alsnog een nul-situatíe bepaling worden gedaan. Daarom is een voorschrift opgenomen
waarin een nul-situatie onderzoek m&t worden uitgevoerd op die Iocaties van de inrichting waar
bodembedreigende activiteiten pIaats&nden. Daarnaast is een voorschrift opgenomen dat bij
(gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, de kwaliteit van de bodem en het grondwater wordt vastgesteld
om een eventuele toename van de ver&treiniging te kunnen traceren.
Re in het productieproces gebruikte stbffen kunnen een bodemverontreiniging veroorzaken. In de
aanvraag om vergunning is aangegeven welke bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen
opdat de kans op bodemverontreinigi& wordt geminimaliseerd. De getroffen voorzieningen zijn
getoetst aan de Nederlandse Richthjn $3odembeseherrnmg
{NRB). Voor het opstellen van
voorschriften is uitgegaan van een ei@-emissiescore I en dus bodemrisicoeategorie A
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(verwaarlosbaar risico van enige relevantie), Daarnaast zijn voorschriften in overeenstemming met het
“Werkboek milieumaatregelen betonmortel- en betonproductenindus~ie’” opgenomen,
F. AFVALWATER
Binnen de onderhavige inrichting vinden directe lozingen van vervuild water en niet vervuild
hemelwater op het oppervlakte water plaats. Hiervoor zijn door het Waterschap Noorderzijlvcst in de
bijgevoegde vergunning in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater voorschriften
opgenomen.
Het huishoudelijk en sanitair afvalwater vanuit de kantine, wasruimten en toiletten wordt via het
bedrijfsriool op het gemeentelijk riool geloosd. Derhalve is de instructieregeling lozingsvoorschriften
milieubeheer (ster. 59 van 1996) van toepassing. De in deze regeling genoemde voorschriften zijn
opgenomen. in de aanvraag is aangegeven dat hemelwater van de productiehal wordt gebruikt voor
het doorspoelen van goten. Wegens de kwaliteit van het door Hibex te produceren betonproduct kan
het afvalwater niet verder worden toegepast in de productie, maar de mogelijkheden voor hergebruik
zullen in de toekomst worden onderzocht.
Daarnaast zijn voorschriften in overeenstemming met het “Werkboek milieumaatregelen betonmortelen betonproductenindustrie” opgenomen.

G, EXTERNE VEILIGHEID
In de inrichting zijn niet zodanige hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen dat het BRZO van
toepassing is. Hibex stelt echter wel een bedrijfsnoodplan op.
In de aanvraag is aangegeven dat er diverse gevaarlijke stoffen en gasflessen worden opgeslagen.
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen
in emballage en in bovengrondse tanks en de opslag van gassen.
De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage dient plaats te vinden conform de richtlijn CPR
15-1, De opslag van diesel in een bovengrondse tank en de aflevering van diesel dient te voldoen aan
het gestelde in richthjn CPR 9-6 respectievelijk 9-2. De opslag van bekistingsotie dient te voldoen aan
de richthjn 9-6. Gasflessen propaan en butaan dienen conform de richtlijnen CPR 11-2 en 11-3 te
worden opgeslagen. Tevens zijn voorschriften in overeenstemming met het “Werkboek miheumaatregelen betonmortel- en betonproductenindustrie” opgenomen.
........

H. VERKEER EN VERVOER
Blijkens een uitspraak van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak van 13 oktober 1997 is de
circulaire ‘Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van de Minister van VROM
(29 februari 1996, nr. MBG 96006131) niet van toepassing voor zogenaamde A-inrichtingen (nu art.
2.4 Inrichtingen en vergunningenbesluit Wet milieubeheer). Dc afdeling overweegt daarbij dat de in
de circulaire neergelegde normstelling zich niet verdraagt met het speciale regime van de Wet
geluidshinder en het daarop afgestemde vergunningenstelstel.
Transportbewegingen van vrachtwagens en heftrucs over het terrein van de inrichting zijn in de
akoestische rapportage meegenomen.
Wij zien geen aanleiding om ten aanzien van het verkeer van en naar de inrichting voorschriften op te
nemen.
Ongewone voorvatlen
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en a.fwijkingcn van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan danwel 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 Wet milieubeheer (“Maatregelen in bijzondere

-9omstandigheden”) van toepassing. Art. 17.2, lid 1 van dit hoofdstuk verphcht de vergunninghoudster
om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten
onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen,
te beperken of ongedaan te maken. &t. 17.2, lid 2 Wm. geeft aan welke gegevens met betrekking tot
het voorval aan de melding dienen teiworden toegevoegd.
Volledigheidshalve wordt opgemerk! dat de meldingen aan onze dienst Ruimte en Milieu dienen te
geschieden (via telefoonnummer 06~3977863; bij voorkeur bevestigd per telefax onder nummer
050-3 164632).

AFSLUITENDE OVERj%‘EGINGEN

IV.

Wíj zijn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan, zoals voorzien in de
voorliggende aanvraag, de gevraagde; vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, voorschriften worden
verbonden.
BESLISSlNG:
Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer
en het Inrichtingen- en vergunningcn~esluit milieubeheer;
gelezen de brief van Hibex, gedateerd 30 maart 2001, kenmerk HWUI 2236 en de daarbij overlegde
bescheiden, besluiten wij:
aan Hibex b.v. te Hoogkerk een vergunning als bedoeld in artikel 8.4.van de Wet milieubeheer
(revisie) te verlenen voor de inrichttng gelegen aan het Aduarderdiepsterweg 6 te Hoogkerk, bestemd
voor het produceren van maximaal 1828 ton per dag.
1.

te bepalen dat de gehele aanvrgag, met uitzondering van de bijlagen 4, 5,lO en het akoestisch
11.
rapport 6001039.R01 (d.d. 2 1 maart 2001) deel uit maakt van de vergunning,
IK

aan de beschikking, zoals bedoeld onder 1, de volgende voorschriften te verbinden:

BEGRIPSUMSCHRIJV11NGEN
Vergunninghoudster
de aanvraag
ons College
Dc directeur
de Dienst

AURA
CPR

: $Iibcx b.v. te Hoogkerk
: Verzoek van Hibex b.v. om een revisievergunning in
:het kader van de Wet milieubeheer
: @et College van Gedcputecrdc Staten van Groningen
: :De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de
:provincie Groningen, Postbus 630,970 AP Groningen
: iDe dienst Ruimte en Milieu van de provincie
~Croningen
: $nterprovinciaal Overleg
: !&ederlandse Emissie Richtlijn
: iEen maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de
:mens wordt waargenomen, ten opzichte van een
~referentiedruk van 20 ppa
: &s iow as rcasonably &ricvable (art. 8.11 lid 3 van de
:Wet milieubeheer
: $ommissie Preventie van Rampen

-lOPOP

NEN

VISA
Wm

Categorie 1 opvangvoorziening

Categorie 2 opvangvoorziening
Spill-control programma

CUR
KIWA

A.
1.
2.

: Provinciaal Omgevinasplan (200 1-2004)
: Nederlandse I&nheidsnorm; de voor de datum na het
van kracht worden van deze beschikking, laatst
uitgegeven norm met de daarop tot die datum
uitgegeven aanvullingen of correctiebladen
: Veiligheid @dustriële Stookinstallaties Aardgas
Eet milieubeheer
: Nederlandse I$chtlijnen IJodembescherming
bedrijfsmatige activiteiten
: een vloeistofdichte opslagvoorziening van bewezen
kwaliteit inclusief 100% opvang eniof gecontroleerde
vloeistofdichte afvoer; Aan de opslagvoorziening is een
inspectie- en onderhoudsprogramma verbonden
(volgens de NRB).
: een vloeistofkerende verharding in combinatie met een
spill-control programma (volgens de NRB).
: een programma dat voorziet in training van het
personeel in en voldoende middelen voor het
signaleren, melden en opruimen van morsingen
(volgens de NRB).
: Giviel technisch centrum IJítvoering Research en
Regelgeving
: Keurings- en certificeringinstelling

Algemene voorschriften:
De in de inrichting aangebrachte of gebezigde vetlichting moet zodanig zijn afgeschermd,
dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting kan doordringen.
De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 10 10. De elektrische-installatie moet in
opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen in emballage, volgens CPR 15-1, tevens voldoen
aan NEN 3410.

Toelichting:

3.

4.
5.

6.
1.

NEN 1010 : “Veiiigheidsbepalingen voor laagspanninginstallaties”, vierde druk,
uitgave 1988;
NEN 3410 : “Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten
met gasontploffingsgevaar”, eerste druk, uitgave 1987;
CPR 15-1 : “Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen en
vaste stoffen (0 tot 10 ton)” tweede druk, uitgave 1990.
Binnen de inrichting moeten de aantekeningen en resultaten van de in de voorschriften
opgenomen metingen, registraties en keuringen worden bíjgehouden; de aantekeningen en
resultaten moeten altijd voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn.
Op een daartoe strekkend, schriftelijk gemotiveerd verzoek kan ons College ontheffing verlenen
van de in deze beschikking verlangde meetverplichting.
De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat handelen in strijd
met de vergunning, de daaraan verbonden voorschriften of lu-achtens artikel 8.44 van de Wet
milieubeheer gestelde regels wordt voorkomen. Hiertoe dient, in overleg met de Dienst, een
opleidingsplan te worden opgesteld.
Lucht:
Uiterlijk 3 maanden na het verlenen van de vergunning moeten onder representatieve
bedrijfsomstandigheden metingen plaatsvinden naar de stofemissies als gevolg van de
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

cementsilo’s, straalcabines en houtverwerking. De stofconcentratie in de naar buiten afgevoerde
lucht mag niet meer bedragen dan 10 mg/Nm3. Deze metingen moeten worden uitgevoerd door
een door het bevoegd gezag erkende deskundige en in een rapportage worden vastgelegd. Een
afschrift van het meetrapport moet binnen 2 weken na het bekend worden van de resultaten aan
de Directeur worden gezond&
Uiterlijk 3 maanden na het in Werking treden van de beschikking moet voor de filterende
afscheiders van de eementsilo’$ straalcabines en houtverwerking een procedure zijn opgesteld
waarin in ieder geval de beheersing van de emissies, preventief onderhoud, controle en
vervanging is opgenomen. De irocedure moet worden gezonden aan de Directeur.
De filterende afscheiders moeten gemakkelijk toegankelijk en controleerbaar zijn. In de
afvoerleidingen hiervan moeten voorzieningen zijn aangebracht voor het verrichten van
controlemetingen. Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking
van de installatie wordt verstoord.
De cementsiIo’s moeten voorzien zijn van een overvulbeveiliging die in werking treedt als
tijdens het vullen de vulhngsg+ad van 95% is bereikt.
De houtmotopsIagvoorziening moet zijn voorzien van een overvulbeveiliging. Het afvoeren van
het houtmot moet zodanig gebeuren dat zich geen stof in de omgeving kan verspreiden.
Het transport van cement naar ge weeg-, meng- en doseerinstallatie moet geschieden via een
gesIoten transportsysteem, zod$nig dat geen visuele stofemissie plaatsvindt
De transportbanden voor zand en grind moeten zijn omkast.
De opslag, het lossen en verpla+sen van grondstoffen, zoals zand en grind moet zodanig
geschieden dat zich zo min mogelijk stof/overlast in de omgeving verspreidt, en de omgeving
hiervan geen schade of hinder @dervindt. Hiertoe dienen werkinstructies te worden opgesteld,
welke binnen 1 jaar na het van ikraeht worden van de beschikking aan de Directeur worden
gezonden.
De opslag van zand en grind moet plaatsvinden in vakken die aan tenminste drie zijden zijn
omgeven door wanden van vol$oende hoogte. Qm stofverspreiding tegen te gaan, moeten
opslagen in de openlucht zo vaak ais nodig is (bijvoorbeeld gedurende de wintermaanden of
vakantieperiode) met water of korstvormend middel worden bespoten, of afgedekt met een zeil.
Ln afwijking van voorschrift 9 mag een kleine hoeveelheid grof zand of ander grofkorrelig
materiaal (maximaal 600 m3) gedurende maximaal 4 maanden worden opgeslagen in een
ruimte die slechts aan twee zijden is voorzien van wanden van voldoende hoogte.
Bij droog weer moet het terrein regelmatig worden schoongeveegd of gespoeld.
Voor het verladen van zand en bind met de kraan moet, met het oog op het beperken van
stofverspreiding, een instructieiworden opgesteld waarin het voigende is opgenomen:
- de grijper wordt zo laag mbgelijk boven het stortpunt geopend;
- bij het storten in een stormechter of voorraadbunker mag de grijper pas worden geopend
nadat deze onder de rand van de storttrechter ofvoorraadbunker is gezakt;
- de storttrechter ofvoorraa$bunker mag voor slechts 85% worden gevuld;
- er mag niet gestort worden bij te harde wind (> 20 m/s).
Het stralen van betonelementen mag aheen plaatsvinden in een afgesloten straalcabine, welkc
door middel van afzuiging op e@-r onderdruk van minimaal 100 f’a wordt gehouden. De
afgezogen lucht moet worden gereinigd in doelmatige stofvangapparatuur. De straalcabine moet
regelmatig worden ontdaan vai neergeslagen straalgritstof. Tijdens de reinigingsactiviteiten
moet de straalcabine volledig zijn afgesloten, de afzuiging van de ruimte in bedrijf zijn en het
neergeslagen stof worden bevochtigd,
Straalgritstof moet in een afgesioten container of plastic zak worden opgeslagen, zodanig dat
geen stofverspreiding kan plaatsvinden.
Er dient een registratie te worden bijgehouden van het totaal van inkoop, gebruikt en in
voorraad zijnde VOShoudende producten. Hierbij dient tevens de hoeveelheid VOS per
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16.

17.

product te worden geregistreerd. Jaarlijks voor 1 april dient een overzicht hiervan te worden
gezonden aan de directeur.
Ter vervanging van bekistingsalie moeten de mogelijkheden worden onderzocht voor het
gebruik van een oplosmiddelvrije olie (bijv. op basis van plantaardige ohën). Het resultaat van
dit onderzoek moet binnen 12 maanden na het van kracht worden van de beschikking aan de
directeur worden gezonden.
Indien het gehalte aan VOS van andere dan bekistingsolie in de inrichting gebruikte producten
meer bedraagt dan 100 gr/l gebruiksklaar product, dient onderzocht te worden hoe de emissie
aan VOS kan worden beperkt. Jaarlijks voor 1 april dient hiervan een plan van aanpak te
worden opgesteld.

C. Geluid en Trillingen:
1. Het 1angtijdgemiddeIde beoordelingsniveau voor geluid

(L,,LT), veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
controlepunt
Hoogte
meter
-~--~~---~~-.~referentiepunt A
5
referentiepunt B
5
referentiepunt C
5
referentiepunt D
5

2,

dag
dB(A)
56
51
51
55

avond
nacht
WN>~A)
51
45-46
40
48
36
50
40

Het maximale geluidsniveau (Ln,& veroorzaakt door deze inrichting, mag gemeten in de
meterstand “fa&” op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:
Hoogte
avond
nacht
controlepunt
dag
meter
dB(A)
dB(A)
dB(A)
~----~ I__x_--____.__--~-~~~~~~~
referentiepunt A
5
65
65
65
referentiepunt B
5
66
66
66
referentiepunt C
5
60
60
60
referentiepunt B
5
60
60
60

3_ .

4.

Vermelde referentiepunten zijn aangegeven in Bijlage 1 van dit besluit.
Dc in dit hoofdstuk genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens
de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
In afwijking van het gestelde in voorschrift C 1 mag ten gevolge van een afwijking in de
bedrijfsakitiviteiten, gedurende 12 keer per jaar in de avond- en nachtperiode sprake zijn van
een hoger geluidniveau dan in het genoemde voorschrift is vastgelegd. Het dan geproduceerd
geluidniveau mag echter niet meer bedragen dan het conform genoemd voorschrift toegestane
geluidniveau in de dagperiode. Een dergelijke afwijking in de bedrijfstijden dient uiterlijk
2 werkdagen van te voren, door de vergunninghouder te worden gemeid aan het bevoegd gezag.
De torillingen, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede
de door de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden, moeten in de geluidsgevoelige
ruimte(n) van woningen van derden en in andere geluidsgevoelige bestemmingen, voldoen aan:
a. Re maximale trillingsterkte (V,,) overschrijdt de waarde voor Al niet, of
b. Bij overschrijding van de maximale trillingssterkte (V,,,) van de waarde voor Al, moet de
energetisch gemiddelde trillingssterkte (V& kleiner zijn dan de waarde voor A3. Dc
maximale trillingssterkte (V,& mag echter de waarde A2 niet overschrijden.
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5.
6.
7.
8.

9.

10.

D.
1.

2.

3.
E.
1.

Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein:
- Al = O,4; A2 = 6,O; en Ai = $2 tussen 07.00 en 19.00 uur;
- AI = 0,4; A2 = 4,O; en Ai = 0,2 tussen 19.00 en 23.00 uur;
- Al = 0,3; A2 = 6,5; en A3: = 0,15 tussen 23.00 en 07.00 uur,
Voor woningen buiten het gezineerde industrieterrein:
- Al = 0,3; A2 = 5,5; en AT= O,15 tussen 07.00 en 19.00 uur;
- At = 0,3; AI.2 = 3,O; en A3:= O,15 tussen 19.00 en 23.00 uur;
- Ai = 0,2; 82 = 0,4; en Mi= 0,l tussen 23.00 en 07.00 uur.
De metingen van trillingen en qeoordeling van de meetresultaten moeten plaatsvinden
overeenkomstig de richtlijn 2 v!n de Stichting Bouwresearch (19Q3).
Uiterlijk 1 jaar na het van kracl$t worden van de beschikking moeten storttrechters of
dagvoorraadbunkers voor grind: zijn voorzien van een geluidsisoierende beplating.
Het wegdek voor de rijroutes v$m heftrucks moet zo gIad en effen mogelijk zijn uitgevoerd.
Trillingproducerende machines/moctcn op isolatoren zíjn geplaatst. Het gebruik van
bekistingtrillers moet gedoseerd (met beleid) gebeuren, zodat de gehuidsafstraling wordt
gereduceerd.
Binnen 2 jaar na het van kracht.worden van de beschikking moet onderzoek zijn gedaan naar de
mogelijkheden voor het gebruik van betonmortel met een samensteUing die minder behoeft te
worden getrild (bijv. door het gibruik van meer plastificeerder). Het resultaat van dit onderzoek
moet binnen 1 maand na het bekend worden hiervan, worden gezonden aan de directeur.
Met brongeIuidsniveau voor losten van cement uit schepen en vrachtauto’s mag per 1-1-2004
niet meer bedragen dan 104 dB(A) en per 1-1-20 10 niet meer dan i 00 dB(A).

Binnen bén jaar na het van lu-ac@ worden van deze vergunning moet in overleg met het
bevoegd gezag een energíebesp@ingonderzoek zijn uitgevoerd voor de gehele inrichting. Dit
onderzoek moet worden uitgevc&rd overeenkomstig de door Novem opgestelde leidraad
energiebesparings- en milieu-adbies of een gelijkwaardige methodiek, dit ter beoordeling van
het bevoegd gezag. De rapportage van het onderzoek moet ten minste de volgende gegevens
bevatten.
- het bestaande energieverbruik;
- elke verbruiker met bijbehor$nd energieverbruik;
- de verbruikers die voor redu$ie in aanmerking komen;
- de plannen om tot reducties t$ komen;
- de behaalde resultaten na het/uitvoeren van een reduçtìe;
- de tijdplanning met betrekkrrig tot het realiseren van de plannen;
- de verwachte kosten om de plannen te kunnen realiseren;
- de voortgang van de plannen Fn de uitvoering;
- een voorstel voor een doelmatige registratie van het energieverbruik van de trillingsmotorcn.
Jaarlijks vóór 1 april dienen met ;betrekking tot de energie-efficiency van de inrichting ten
minste de volgende gegevens aai de directeur te worden gerapporteerd,
- het energieverbruik per ene&edrager over het voorafgaande kalenderjaar;
- maatregelen die van invloed gijn geweest op het totale energieverbruik;
- een overzicht van de in dat ja@- uitgevoerde energiebesparingprojecten.
Voor 1-1” 2003 moet een energiipeheerssysteem zijn ingevoerd.

Afvafstoffen:
Afvalstoffen welke binnen de inrichting zijn ontstaan, niet zijnde bedrijfsafvalstuffen en/of
reststromen voor direct hergebruik en produktuitval, mogen niet binnen de inrichting be- of
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2.

3.
4,

5.

6.

F.
1.
3-.

verwerkt worden of worden vernietigd en mogen niet in of op de bodem terecht kunnen komen
of worden gebracht.
Er moet een afvalstoffenregistratie worden bijgehouden, die minimaal drie jaar binnen de
inrichting wordt bewaard, en waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
- aard, herkomst en samenstelling van de hoeveelheden van binnen de inrichting ontstane
afvalstof- en/of reststromen (incl. produktuitval);
- de aard, samenstelling en hoeveelheden afval- enlofreststoffen (incl. produktuitval), die
intern worden hergebruik& gebruikt voor nuttige toepassing, op andere wijze worden
verwerkt;
- de aard, samenstelling, hoeveelheden, datum van afgifte, transporteur en (eind)bestemming
van de afval- en/of rcststoffen die verwijderd worden uit de inrichting, met de daarbij
behorende codes volgens de landelijke afvalstoffencodelijst, uitgesplitst naar:
-hergebruik
-nuttige toepassing
-verbranden, composteren of andere verwerkingswijze, en
-storten
- de aard, samenstelling, hoeveelheden, datum van ontvangst, transporteur en ontdoener van
de afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn en geaccepteerd worden, met de
daarbij behorende codes volgens de landelijke afvalstoffencodelijst.
Jaarlijks voor 1 maart moet een overzicht van de registratiegegevens uit voorschrift E2 van het
voorafgaande kalenderjaar, aan de Directeur te worden gezonden.
Binnen 1 jaar na het in werking treden van de inrichting moet een procedure zijn opgesteld
waarin op opslag, ontvangst, afvoer en registratie van afval eniof reststoffen (incl.
produkuitval) is geregeld. Deze procedure moet ter kennisneming aan de Directeur worden
gezonden.
Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking moeten de
afvalpreventiemogelijkheden worden onderzocht middels de “preventie Quick -scan”. Hierbij
moet in ieder geval aandacht worden besteed aan het verminderen van afval als gevolg van:
- slibafval, bijvoorbeeld door het toepassen van een betonrecylingsinstallatie, het gebruik van
niet verklevende schoepen/wanden in de mixer;
- beton-afval als gevolg van breuk. Hiertoe dienen goed-house-kceping instucties te worden
opgesteld;
- tempex, bijvoorbeeld door het toepassen van een duurzamer alternatief als
maatvoeringsmateriaal;
- mallen, bijvoorbeeld door niet-permanente montagesystemen toe te passen, door reeds
gebruikte mallen geschikt te maken voor een nieuw product of door het gebruik van
modulair systeem;
- verpakkingsmateriaien.
Binnen 12 maanden na het van kracht worden van de beschikking moet onderzoek zijn gedaan
naar het verminderen van het gebruik van bekistingsolie middels het optimaliseren van de
spuittechniek, of door het toepassen van slijtvaste en beter lossende materialen voor mallen en
vulplaten. Resultaat van dit onderzoek moet binnen 1 maand na het bekend worden ervan
worden gezonden aan de directeur.

Bodemonderzoek

en

Bodembescherming:

Stoffen of materialen die (milieu)schade kunnen veroorzaken mogen niet in of op de bodem
worden gebracht.
Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking dient een onderzoeksplan
voor de uitvoering van een nul-situatie-onderzoek ter beoordeling te worden gezonden aan de
directeur. De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van het onderzoek.
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Uiterlijk 3 maanden nadat de djreeteur zijn oordeel over het in voorschrift F2 bedoelde
onderzseksplan aan vergunnìn&houdster
heeft medegedeeld, moet een representatief onderzoek
naar de kwaliteit van de grond en het grondwater van het terrein van de inrichting (bepaling
nuLsituatie) zijn. Dit onderzoek kan zich beperken tot de delen van de inrichting waarvan het
redelijkerwijs niet is uitgesloten dat zich daar na het van kracht warden van de vergunning
bodemverontreiniging kan veotdoen.
Het onderzoek dient ten minst+ te voldoen aan het “Bodemonderzoek Miheuvergunning en
BSB” met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek, SDU, Den Haag, oktober 1993 ISBN
90- 120-8 118 1”. Bovendien dient het onderzoek te voldoen aan de cisen die zijn neergelegd in
het rapport “Voorlopige praktijkrichtlijnen” (Ministerie van VROM, Reeks Bodem nr. 553,
1995). De resultaten van het ot-$et-zoek dienen uiterlijk 1 maand na het bekend worden hiervan
te worden overgelegd aan de ditecteur.
In geval van een redelijk vermoeden van verontreiniging van de grond en/of het grondwater,
danwel na beëindiging of wijzi&ng van de inrichting, dient de vergunninghouder, na een
daartoe strekkend verzoek van $e directeur, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek een
representatief onderzoek uit te toeren naar de aard cn mate van verontreiniging van de grond
en/of het grondwater van het d5nr de directeur, bij het verzoek aan te geven deel of het geheel
van het terrein van de inrichting, identiek aan de vaststeláing van de nulsituatie.
Voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek dient het onderzoeksplan door de directeur
te worden beoordeeld. De direc’eur kan nadere eisen stellen aan de inhaud en uitvoering van
het onderzoek.
De resultaten van onderzoek moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na het
bekend worden hiervan worden$vergelegd aan de directeur.
Indien op grond van enig voors(hrift, verbonden aan deze vergunning, voorzieningen dienen te
worden getroffen welke het uit fe voeren onderzoek zouden kunnen belemmeren of onmogehjk
maken, moet het nul-onderzoek Forden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn
getroffen.
Indien naar aanleiding van het Onderzoek een grond en/of grondwaterverontreiniging wordt
geconstateerd en een grond- en/of een grondwatersanering moet plaats vinden, mag door het
inrichten van het terrein de veromreiniging met onbereikbaar en/of verspreid worden.
Uiterhjk 3 1-12-2002 moeten zo&nige maatregelen en voorzieningen zijn getroffen dat conform
de NRB voor alle bodembedreii Ide activiteiten een bodemrisicocategorie A wordt gereaìiseerd. Hiertoe dient in overleg n t de dienst op uiterhjk 31-12-2001 een bodemrisicochecklist
conform de NRB te zijn opgeste , en gezonden aan de Directeur. in geval van twijfel ten
aanzien van de vIoeistofdichthei’ en geschiktheid van een bodembeschermende voorziening,
dient middels de CUR-aanbeveli g. 44 de geschiktheid van de vloer te worden aangetoond.
De emballage vo5r gevaarlijke (; val)stoffcn in productieruimten, werkplaats en laboratarium,
bedoeld als werkvoorraad voor c .ect gebruik, moet in een vloeistofdichte opvangbak zijn
geplaatst, waarin de inhoud van :t grootste vat + 10% moet kunnen worden opgevangen
(categorie 2 opvangvoorziening ,Igens de NRB).
Eventueel gemorste of door onv( Irziene omstandigheden (lekkage) vrijkomende produkten in
lekbakken of vloeren moeten on! hadehjk worden gemaakt en direct worden opgeruimd.
Hiervoor moeten geschikte geree schappen en absorptiemiddelen in de werkplaats aanwezig
zijn. Gebruikt absorptiemiddel n tet a1.s gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Afvalwater:
Bedrijfsafva!water mag uitsluite]
samenstehing, eigenschappen of
- de doelmatige werking niet I+
bestuursorgaan beheerd zuive
zuiveringstechnisch werk beP

1 in een openbaar riool worden gebracht, indien door de
oeveemeden ervan:
rdt belemmerd van een openbaar riool, een door- een
ngtechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of
rende apparatuur;
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de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool ofdoor een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden
beperkt;
Het te lozen afvalwater dient door een of meer doelmatige, goed bereikbare en goed
toegankelijke controlevoorzienigen te worden geleid.
Het huishoudelijk afvalwater dient van het bedrijfsafvalwater gescheiden gehouden te worden
en mag de binnen de inrichting aanwezige afvalwaterzuiverings- en controlevoorzienigen niet
doorlopen.
In het logboek dient de volgende gegevens te zijn vermeld:
a) data waarop onderhoud is gepleegd aan de dibvangput;
b) data waarop de afvalstoffen zijn afgevoerd (met afgifte bonnen);
c) naam en adres verwerkingsbedrijf;
d) hoeveelheid en samenstelling van de afgevoerde afvalstoffen;
Vergunninghoudster dient het logboek gedurende 5 jaren te bewaren.
De mogelijkheden tot hergebruik van spoelwater, de beperking van watergebruik moet
onderzocht worden. Uiterlijk 2 jaar na het van kracht worden van de beschikking moet een
rapportage van dit onderzoek worden gezonden naar de Directeur.

H.

Brandpreventie, Brandbestrijding en Veiligheid;

1.

Brandbhrsmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd
kunnen worden bereikt Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere blusmiddelen of
brandbestrijdingsmiddelen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun
deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559
geschieden.
Voorzieningen ter bestrijding van brand dienen in overleg met en tot genoegen van de
commandant van de plaatselijke brandweer aanwezig te zijn, onverminderd het gestelde in de
aan deze vergunning verbonden voorschriften.
De opslag van dieselolie dient te voldoen aan het gestelde in richtlijn CPR 9-6: “Buitenopslag
van K3-produkten in bovengrondse stalen tanks tot 150 m3” (uitgave 1994, eerste druk).
De aflevering van diesel dient te geschieden conform CPR 9-2.
UiterIijk 1 jaar na het van kracht worden van de beschikking moeten de opslagen van
gevaarhjke (afval)stoffen in embahage met een hoeveelheid < 10 ton per opsiagplaats, zijn
opgeslagen conform CPR 15 - 1,
De locaties waar gewerkt wordt met brandbare of(Iicht) ontvlambare vloeistoffen moeten
adequaat op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van niet afsluitbare openingen of
kanalen. Gedurende die werkzaamheden mag daar niet worden gerookt en mag geen open vuur
aanwezig zijn.
ln de werkplaats, laboratorium, technische dienst, modehnakerij en productieruimtes mogen
geen grotere hoeveelheden chemicaliën, oliën en vetten aanwezig zijn, dan voor een goede
bedrijfsvoering noodzakelijk is, behoudens de conform dc CPR-richtlijnen danwel conform de
vergunning uitgevoerde opslagen.
Gasflessen voor propaan en butaan moeten uiterlijk 3 1 - 12-200 1 zijn uitgevoerd conform CPR
11-2 en 11-3.
Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst van het Stoomwezen, een door de Dienst
geaccepteerde deskundige, of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de
daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 cn 84/527/EEG, aangewezen instantie
niet of blijkens de ingeponste datum met tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de
inrichting aanwezig zijn. De beproeving moet periodiek worden herhaald overeenkomstig de
termijnen, aangegeven in het VLG.
Gasflessen mogen niet kunnen omvallen of met de vochtige bodem in aanraking kunnen komen.
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Gasflessen moeten steeds gem&kelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke
nabijheid van andere brandgevbarhjke stoffen zijn opgesteld.
Lege gasflessen moeten worden behandeld als gevulde gasflessen. Zij moeten zoveel mogelijk
naar soort gescheiden worden bewaard,
Een met aardgasgestookte VerwarPningsinstaílatie moet zijn uitgevoerd overeenkkomstig Model
Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed, uitgave 1996.
Een aardgas gestookte verwarmingsinstallatie alsmede de ruimte waarin deze installatie is
opgesteld moet voldoen aan deieisen gesteld in NEN 1078; Aardgas installaties die zijn
geplaatst voor 1 juli 1977 moe!en ten minste voldoen aan de ‘richtlijnen bestaande installaties’
van de Koninklijke Vereniging’van Gasfabrikanten in Nederkand (KVGN), uitgave 1977.
De stookinstallaties dienen re$matig op hun goede werking en veiligheid te worden
gecontroleerd. De branderinstaIlaties moeten jaarlijks op hun goede werking worden
gecontroleerd en indien noodzakelijk opnieuw worden afgesteld; de controle en de afstelling
dient door een deskundige te geschieden. Van de controle en de afstelling dient een aantekening
in het logboek te worden gemaakt.
te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zaJ worden gezonden aan:
1. Hibex b.v. te Hoogkerk
I
2. burgemeester en wethouder{ van de gemeente Groningen
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiene te Groningen
4. het dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest
5. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de Provincie Groningen.

Groningen, 30 oktober 2001.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
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