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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCZE

GRONINGEN

Op 26 oktober 1999 ontvingen wij een brief vm ATF, gedateerd 20 oktober 1999, zonder kenmerk.
Hierbij worden door middel van een gelntegreerde aanvraag, gedateerd 18 oktober 1999, de
navolgende vergunningen worden gevraagd:
1. een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4, Wm (g&.
revi&-verpunnilzg), voor haar inrichting aan de Duinkerkenstraat 26-30, eerder kadastraal bekend
als gemeente Helpman, sectie M, nrs 7 185, 637 f , 7 18 1, 782 1, nu kadastraal bekend als gemeente
Helpman, sectie M, nummer 9432 (ged.), voor een inrichting tot het fjsischlchemisch verwerken
van vloeibare afvalstromen of onzuiver product, in het bijzonder destillatie van oplosmiddelen tot
herbruikhare “grondstoffen” en producten;
2. voor het lozen van huishoudeli.jk afvalwater, bedrijfsafvalwater en terreinwater op de
gemeentelijke riolering van Groningen en voor het lozen van koelwater cn niet-verontreinigd
hemelwater op oppervlaktewater, zijnde het Winschotcrdiep te Groningen.
De onder 1. genoemde vergunning i-s aangevraagd bì-j ons College, de onder 2. genoemde vergunning
hilj het Waterschap Hunze en Aa’s.

In haar bovenvermelde brief wordt indirect om een gecoördineerde behandeling van de bij die brief
ingediende aanvragen verzocht. In het kader van dat verzoek wordt daarom door ons College
toepassing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 14, paragraaf 1, van de Wm. Uit het bovenstaande
komt naar voren dat de door ATF ingediende geïntegreerde aanvraag strekt tot verkrijging van een
tweetal vergunningen te verlenen door twee onderscheidene gezagsinstantics die elk voor Eén van de
aangevraagde vergunningen het tot beslissing op de daartoe strekkende aanvraag bevoegde gezag zijn.

2

Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de procedure gevolgd zoals
voorgeschreven in Afdeling 3.5 e n 4.1.1. van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm.

Vun de terinzu~eleggirtg VUM de »ntwerpbesluitc (van 24 au.gustus t/m 20 september 2000~ de
mog&jkheid tot hel inbrengen vun mondelinge en/ufschr$e~~jke hedenkiflgen tegen de
ontwerpbesluiten alsmede de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedaehtenwisseling ex art. 3:25, lid I, van de Awb, met het bedriJ’ en de bevoqdp gezagen over de
nntwerpbes/uiten is mededeling gedaan in de navolgende kruntcn (art. 3:19, lid 2, sub h en c,
AWh).

_ de Groniqer Gezinshode
van 23 augustus 2000 (regnr. ZOOWR&M,O264) en
- de Nederlandse Stuatscourant van 4 augustus 2OMI (regnr. 2OOO~R&M/Q265).

Binnen dc daarvoor gestelde termijn van ier inzage Ligging zijn bij ons C.Wl~ge g&n mondelinge
en/qfscht+fteljjkt bedenkingen tegen de onderscheidene ontwerpbesluiten en het ontwerp van de
Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) ingebracht (úrt.3:24, lid i Awh). Ook is van de
geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden vun een ~~da~htenwisseli~~~ met de
I.~~rft?nnningzrunvrau~ster en de bevoegde gezagen over de onderscheidene cm~wcrpbesluiten g&n
gebruik gemaakt (art.3:39, lid 1, Awb).
Sedertdien zijn tenminste vier weken verstreken en zijn aan ons College nok deur de bij deze
procedure betrokken adviseurs g&n adviezen uitgebracht. Gelet op het vorenstcrande kunnen wij
thans een besluit nemen.

Alg”“LWt:
+ Bij brief van 13 januari 2060, door ons Col tegc ontvangen op13 januari 2000, heeft
Vergllnlliagaa~lVr-aagster
aanvullende informatie verstrekt met betrekking tot de kadastrale
nummering, het opgesteld elektromotorisch vermogen, de procesbeschrijving van de
flashverdamper, de procesbeschrijving van de verftnaierij, de gebruikte afvalstoffenlijst, tevens
omvattende enkele nieuwe tekeningen. Daarnaast wordt ín genoemde brief de aanvraag
ingetrokken voor het onderdeel “banddroger”, wuartnec de paragrafen 3.6, 3.7 en 10.6, alsmede
bisjlagc 2, dit alles voorzover betrekking bebbcnd op de banddroger, komen te vervallen.
+ ISi-j brief van 9 maart 2000, door ons College ontvangen op 17 maart 2000, heeft
vergunningaanvraagster aanvullende informatie verstrekt met betrekking tot de herkomst en
samenstelling van de waterige (latex)stroom als bedoeld in paragraaf 3.5 van de aanvraag.
Deze brieF is door ons College ontvangen voorafgaande aan dc bekendmaking en tcrinzagelegging
van de ontwerpbeschikking en de aanvraag. De brieven zijn gevoegd bij de aanvraag en tezamen
met de aanvraag ter inzage gelegd.

De inrichting is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Zuidoost te Groningen. Op dit
industrieterrein zijn, naast A’I’F Recycting BV, uiteetdopende soorten bedrijven gevestigd, zoals een
producent van navigaticapparatuur, een internationaal transportbedrijf, een producent van
fIjnchemicaliën, een groothand in automateriafen, etc. Het industrieterrein waarop de inrichting is
gelegen wordt zuídeli,jk begrensd door treinsporen, noordelijk, oostelijk en westelijk door water en
door de autosnelweg h7, De transportbewegingen gaan, vanuit het industrieterrein geredeneerd, in
noordeli,jke of oost&jke richting, dit via bruggen over het (oude)Wirischoterdiep.
De aanvraag betreft een gecombineerdc aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren. Omdat de aanvraag gecombineerd is ingediend en er
inhoudelijke samenhang ís, worden de aanvragen gecoördineerd en is de inhoudelijke behandeling
ingevolge beide wetten, voor zover van toepassing, op elkaar afgestemd.
Aanfeidìng voor het verzoek
De activiteiten bij ATF Recycling BV hebben in hoofdzaak betrekking op het bewaren en be/verwerken van optosmíddcthoudend gevaarlijk afval. Andere. gerelateerde toekomstige activiteiten,
zijn het bewaren en verwerken van waterige (latex)stromcn, waarbij de
pigmentstoffenllatexiwatergedragen verf wordt teruggewonnen voor eventueel hergebruik. Om de
doeima$$teid van de aangevraagde activiteiten op een juiste en volledigc wijze te kunnen
beoordelen, ís het noodzakelijk otn de activiteiten nauwgezet te specifjceren, hieromtrent wordt
verwezen naar de aanvraag.
Activiteiten:
* het bewaren en vervolgens bedverwerken van:
oplosmiddelhoudende afvalstoffen
d
verfafvalstoffen op waterbasis (latexstroom).
bl
* kopdmolen; het malen ten behoeve van een verf-haiffabrikaat
Door middel van een kogelmolen worden, door de klant afgepaste hneveeiheden,
grondstof?& gemalen toet een halffabrikaat ten behoeve van verfproduktie.

Up 9 december 1994 verleende ons Coilege een vergunning voor onderhavige inrichting. Daarna
werden door vergunninghouder nog meldingen gedaan zoals genoemd in paragraaf 2.4 van de
aanvraag. Inmiddels is die vergunning geëxpireerd en is op 25 juni 2000 door ons College een
gedoogbeschikking afgegeven. Die gedoogbeschikking vervalt op 1 maart 200 I of zoveel eerder als
de op de onderhavige aanvraag te geven beschikking van kracht wordt.

Voor de volgende door ATF Recycling gevraagde activiteiten als bedoeld in bijlage IIf van het NB,
dient de Minister van VROM een verklaring van geen bedenkingen (VVGT3) af te geven:
l
het be-/verwerken van verfafval of verpakkingsmateriaal dat verfresten bevat (categorie 1, onder
4”)
0 het destilleren van vloeibare koolwaterstoffen voor zover deze afvalstoffen zijn aan te merken als
gevaarlijke afvalstoffen( categorie 2, onder 1”).
Een VVGB is tevens vereist voor het uitvoeren van proefnemingen voor zover deze betrekking
hebben op afvalstoffen of activiteiten als bedoeld in bijlage 111 van het lvb.
::

Een VVGB is derhalve vereist voor het opslaan en be-/verwerken van:
- oplosmiddelhoudende afvalstoffen (alifatische koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen,
ketanen, esters. alkoholen, glycolethers, glycoletheresters);
-- waterige latexstromen;
voorzover deze afvalstoffen zi-jn aan te merken als gevaarhjke afvalstoffen.
Op 23 maart 2000 is een ontwerp-VVGB van de Minister van VROM ontvangen& fn onderhavige
ontwerp-beschikking zi.jn de overwegingen en voorschriften van de ontwerp-VVGB verwerkt en
overgenomen. 0~ 4 oktober 2OUO is door ons de definitieve VVGB, kmnt. MRA nr. 20/)/)113872
vvgh 223, van de Minìsier van VROM ontvangen,

1lI.

GRONDEN VAN DE BESU!XING

In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing overwegen wi-j het volgende:
lil.1 ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Een Wm-vergunning kan op grond van artikel 8.10, eerste lid, van de Wm slechts in het belang van de
bescherming van het milieu worden geweigerd. Een aanvraag moet in ieder geval worden getoetst aan
de elementen die vallen onder het begrip “de gevolgen voor het milieu”, zoals dat in artikel 1.1, lid 2,
onder a en b, van de Wm wordt aangegeven. Een doelmatige verwi.jdering van de betrokken
afvalstoffen maakt hier onderdeel van uit. De artikelen 8.X t/m 8.14 van de Wm zijn eveneens van
toepassing bí.j het beslissen op de aanvraag.
Op grond van artikel 8.8, tweede lid onder a, van de Wm moet het bevoegd gezag rekening houden
met het voor hem geldende milieubeleidsplan.
Met de volgende n~ilieubeIeidsplannen is rekening gehouden.

____________....

. . . . . . . . . . . . . . . ..__.......................................
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* Provinciaal Milieubeleidsptan (PMP)
in hoofdstuk 10 van het PMP worden de instrumenten genoemd die kunnen worden ingezet om het
geformuleerde milieubeleid te realiseren. Eén van de instrumenten is vergunningverlening.
ffierboven zijn reeds enkele algemene toetsingseletnenten genoemd waar in een vergunningaanvraag
en met de vergunningverlening rekening moet worden gehouden. In hoofdstuk 5 van het PMP wordt
het beleid ten aanzien van het vcrwi.jderen van afvalstoffen nader aangeduid. In paragraaf 5.6
(“gevaarli,ik afval”) wordt vermeld dat aanvragen voor een vergunning voor het inzamelert, bewaren
c.q. be- of verwerken van gevaarlijk afial zuilen worden getoetst aan het MJP-GA 11.

* Nationaat

Milieubeleidsplan

Hoewel ons Colfege op grond van de Wm niet bchoefi te toetsen aan het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP}, moet er van worden uitgegaan dat gezien dc hetekenis en dc strekking van dit NMP
desalniettemin rekening moet worden gehouden met het gestcde in dit plan. In het NMP-3 (pagina
279) wordt vermeld dat de beleidslijn van het NMP-2 van voot%sckrÏjdende planning wordt
gecontinueerd en uitgewerkt in het tweede Tienjarenprogramtna Afval (TJP-Afval) en het
Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen If (MJP-GA Ir}.

* Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffeu-11
Het MJP-GA II vormt het toetsingskader voor dc vergunningverlening met hetrekking tot gevaarlijke
afvalstoffen. In het MJP-GA 11 Is het beleid ten aanzien van gevaarl@e afvalstoffen in de periode
1997 - 2007 vastgelegd. Algemeen uitgangspunt is dat dc vetwi.jdering van de afvalstoffen doelmatig
moet zijn.
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DEDOELMA?'IC;F,VERWI,IDERINGVANAFVA~STOFFEN

Continuïteit

l9e continuïteit van de verwijdering moet gewaarborgd zijn. Een financiële continuïteitstoetsing bi-j de
vergunningverlening is niet verplicht, maar indien gewenst bestaat voor het bevoegd gezag wel de
tnogelijkheid deze uit te voeren.

2.

Effectieve en efficiënte vewijdering

DG al’vaistoffen moeten op effectieve en cffieitinte wijze worden verwiSjderd. Hierbij zijn de volgende
aspecten van belang:
a) hoogwaardigheid (conform de voorkeursvofgordc van artikel 10.1 van dc Wm);
b) concurrentie (ten behoeve van laagdrempefigheid);
vofdoendc capaciteit voor defít&ieve verwijdering (achtervang);
cj
4 milieuhygiënisch verantwoorde wi,jzc van be-/verwerking van afvalstoffen.

3.

Capaciteit

Er dient voldoende capaciteit voorhanden te zijn om het Nederlandse aanbod aan gevaarlijke
afvalstoffen te verwÎ-jderen. Voor inzameling: en definitieve verwijdering is het stellen van een
bovengrens aan hei aantal vcrgunninghouders en aan de verwi.jderingscapacitcit zinvol. De
Nederlandsc capacit-eit voor definitieve verwijdering speelt ook een belangrijke rol bij het in- en
uitvoerbeleìd.

4.

Spreiding

Een onevenwichtige spreiding van afvalverwijderingsinrichtingen moet ín principe worden
voorkomen. Echter, vanwege de relatief geringe transportafstanden binnen Nederland valt de
spreidingstoets altijd positief uit.

5.
Effectief toezicht
Voor het bevorderen van een Iekvrije verwijdering is vergroting van de handhaafbaarheid van
wezcnhjk belang, Het is van evident belang dat in elke schakel van de verwijderingsketen finzamelen,
bewaren en be-/verwerken) een effectief toezicht op de verwijdering van afvalstoffen mogelijk is.
Hiervoor is het van belang:
h
eenduidige definities in diverse wet- en regelgeving;
z
zo min mogelijk schakels in de verwijderingsketen;
k
een overzichteli~jk aantal vergunninghoudsters bij het inzamelen en definitief verwi.jderen;
r;
een zorgvuldige bedrijfsvoering;
z
een zo taagdrempehg mogelijk verwijderingssysteem;
reen adequaat administratie- en acceptatiesysteem.
I11.2 BEOORDELING AANVRAAG
De aangevraagde activiteiten
Voor een deel gaat het om activiteiten waarvoor een Verklaring van geen bedenkingen (VVLIB) van
VROM nodig is, namelijk het bewaren en vervolgens be-/verwerken van:
a) oplosmiddelhoudende afvalstoffen (voor een uitputtende beschrijving zie de bij deze beschikking
gevoegde VVGB)
b) waterige (latex)stromen.
Voor de beoordeling van die activiteiten door het Ministerie van VRUM, wordt verwezen naar de in
bijlage 5 bijgevoegde VVGB.
Daarnaast staat binnen de inrichting een kogeimaien opgesteld waarin grondstoffen gemalen worden
tot een halffabrikaat ten behoeve van verfproduktie.
Deze activiteit is een productieactiviteit en staat los van de verwerking van afval binnen de inrichting,
een doelmatigheidsbeoordeling is daarom niet aan de orde.
In de aanvraag staat omschreven hoe dit proces wordt bedreven. In de voorschriften is een apart
hoofdstuk opgenomen betreffende de kogelmolen.
DE DOELMGTIGB EIDSBEOORDELING
. .. ..

1. Continuïteit en spreiding
Er ziljn op dit moment geen redenen om aan te nemen dat de continuïteit van dit bedrijf, en daarmee
de continulteit van de verwiljdering, niet gewaarborgd zou zijn.
2. Effectiviteit en efficiënte verwiidering
aIgemeen

De minimale hoogwaardigheid van de verwi.jdering van een bepaalde afvalstroom, wordt
minimutnstandaard genoemd. De minimumstandaard wordt per scctorplan aangegeven. De technische
specificaties van de minimumstandaard alsmede de scores op de verschillende milieuthema’s zi.jn
beschreven in het Milieu-effectrapport (MER) met bijbehorende bijlagen, dat ten behoeve van het
MJP-GA 11 is opgesteld en de Errata MER MJP-GA 11, waarin herzienc berekeningen zijn
opgenamen.

Voor verwjjderjngstechniekeli die leiden tot even hoogwaardige of hoogwaardiger verwijdering wordt
in beginsel vergunning verleend. Verwijdering op een wijze laagwaardiger dan de minimumstandaard
zal niet worden vergund. Bij de beoordeling van een nieuw initiatief dienen tevens de argumenten die
hebben geleid tot de minimumstandaard, betrokken te worden. Ais een bedrijfeen bepaalde techniek
wil gaan toepassen, zal dit bedrijf moeten aantonen dat deze techniek tenminste even hoogwaardig is
als de techniek die aangemerkt wordt als minimumstandaard. Voor de bepaling van de
hoogwaardigheid van een verwijderingstechniek moeten de milieu-effecten worden gelnventariseerd
en beoordeeld, In het MER dat ten behoeve van dit MJP-GA 11 is opgesteld, is dit gebeurd aan de
hand van een aantal milieuthema’s. Met behulp van de levenscyclusanalyse (LCA-methode) is
bepaald welke bi,jdragcn bepaalde technieken leveren aan de milieuthema’s. 5e initiatiefnemer dient
dc vergehjking op dezelfde wijze met behulp van dc KA-methode uit te voerer~,
IHieronder is voor de diverse VVGB-plichtige afvalstoffen en activiteiten de beoordeling ten aanzien
van de effectiviteit en de effteiëntie yan de verwiSjdering opgenomen.
2.~. Opfosmiddelen
In sectorplan 4 van het MJP-GA II ís de minimumstandaard voor de be-/verwerking van

optosmiddelen als volgt omschreven-:
Doordat verontreinigde oplosmiddelen door middel van destillatie geschikt worden gemaakt voor
nuttige toepassing wordt de inzet van nieuwe primaire grondstoffen beperkt. Aangezien uit de praktijk
blijkt dat destilleren van monostromen haiogeenarme oplosmiddelen economisch gezien tot de
mogelijkheden behoort mits de afzet van het regeneraat is verzekerd, wordt voor regenereerbare
halogeenarme oplosmiddelen destilleren ais minimumstandaard gekozen. De mínimumstandaard voor
halogeenhoudende koolwaterstoffen is destillatie of verbranden.
De minimumstandaard voor destillatie ís drumdestillatie of fïhnvcrdamping. In deze installatie
worden eenvoudig te scheiden oplosmiddelen gedestilleerd. Verder kunnen complexere mengsels
door middel van gefractioneerde destillatie worden bewerkt. Ook hiervoor kan vergunning worden
verleend. ATF is een bestaande vergunninghouder voor het destilleren van vloeibare
(ehioor)koolwaterstoffen. De- vloeibare (ctlloor)koolwaterstoffen worden gescheiden in een
herbruikbaar product en een residu. Het residu wordt naar derden afgevoerd ter verbranding. Door de
verschi t!ende soorten destillatieapparatuur is ATF in staat zeer verschillende oplosmiddelen te be/verwerken tot een herbruikbaar product. ATF voldoet met de gevraagde werkwijze aan de in het
MJP-GA Il opgenomen minimumstandaard voor het bc-/vcrwer-ken van oplosmiddelen.
2.b. Verfafvalstoffen

op waterbasis

In scctorpian 18 van het MJP-GA 11 is voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen het volgende
omschreven:
Voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen kan onderscheid warden gemaakt in:
nuttige toepassing door materiaalhergebruik:
nuttige toepassing met als hoofdgebruik brandstoc
definitieve verwi.jdering door verbranding,
Voor een aantal brandbare afvalstromen is nuttigc loepassing door materiaalhergebruik mogelíjk,
door middel van bewerking of inzet in een productieproces. Up grond van artikel 10.1 van de Wm
wordt aan deze vormen van tnateriacrlhergebruik de voorkeur gegeven boven nuttige toepassing als
hoofdgebruik brandstof of definitieve verwijdering door verbranding.

Door het bewerken van de Waterige latexstroom wordt deze ontwaterd en ontstaat een fractie die
eventueel kan worden hergebruikt als vulmiddel, Deze bewerking is in het belang van een doelmatige
verwiidering van afvalstoffen. Het kan ATF derhalve worden toegestaan om een waterige latexstroom
(voor) te bewerken in de flashverdamper.
Zoals uit de aanvullende gegevens bli,jkt heefi de vergunning geen betrekking op het bewerken van
verfafvafstoffen afkomstig van een verfbehandelingsins~allatie, dit deel van de vergunningaanvraag js
door ATF ingetrokken. Het wordt ATF alleen toegestaan om verfafvalstoffen op waterbasis niet
afkomstig van een verfbehandelíngsinstallatie te he-/verwerken.
2.c. Proefverwerkingen
De vergunningaanvraag heeft mede betrekking op het uitvoeren van proefnemingen.
Proefverwerkingen die tot doel hebben het ontwikkelen van een hoogwaardiger techniek zullen, gelet
op het belang van innovatie, in beginsel positief worden beoordeeld. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt in twee situaties:
1. Het beproeven van een niet eerder toegepaste techniek, waarvan wordt verwacht dat deze Icidt tot
een in milieuhygi&Gseh opzicht betere verwijdering. Een dergehjke verbetering kan kwantitatief
(minder afvalstoffen) of kwalitatief zi.jn (afname van de milieubelasting van de afvalstoffen).
2. Hel be-/verwerken van andere afvalstoffen dan die expliciet zíjn vergttnd.
Proefnemingen worden gekenmerkt door de beperkte duur (maximaal 6 maanden) en de beperkte
hoeveelheid afvalstoffen die worden verwerkt om de noodzakelijke informatie te vergaren.
In het belang van een zo hoogwaardig mogelijke be-/verwerking zi.jn er geen bedenkingen tegen het
verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van proefverwcrkingen, tnits in de voorschriften een
rapportageverplichting wordt opgenomen.
2.d. Concurrentie
Een voorwaarde voor effectieve en efficiënle verwi,idering van gevaarlijke afvalstoffen is dat
ontdoeners eenvoudig (laagdrempelig) Lerecht kunnen bi.j inzamelaars en be-/verwerkers. Het aantal
vergunninghoud(st
en de mate van hun onderiinge concurrentie is daarbi~j een belangrijke factor.
Concurrentie leidt immers tot lagerc tarieven en betere bediening van de onldoeners. Door het zoveel
mogelijk openstellen van de grenzen binnen de EU voor de nuttig toe te passen gevaarlijke
afvalstoffen zal de concurrentie toenemen. Door deze beleidswijziging wordt er bij de verwi.jdering
van gevaarlijke afvalstoffen alleen nog bij de inzameling en definitieve verwijdering een beperking
aan de vri,je markt opgelegd door de overheid.
3. Capaciteit
Als gevolg van het gewijzigde in- en uitvoerbeleid (in- en uitvoer bij nuttige toepassing is ook
mogelijk hi.j gelijke mate van nuttige toepassing) zal geen capacitcitsregulering meer plaatsvinden bij
dc vergunningverlening voor het be- en verwerken van gevaarli,jke afvalstoffen ten behoeve van
nuttige toepassing. Er zijn dan ook geen redenen om de vergunning op grond van overwegingen met
betrekking tot dc capaciteit te weigeren.
Door de meer vri=je markt bij het be-/verwerken (met name nuttige toepassing) van gevaarlijke
afvalstoffen, ontstaat de mogelijkheid dat Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen moeten worden
uitgevoerd omdat de Nederlandse installaties door het be-/verwerken van buitenlands afval geen
capaciteit meer beschikbaar hebben.

Aangezien dit een ongewild effect is, zat in de vergunningen voor het be-/verwerken van gevaarlijke
afvatstoffen een acceptatieplicht voor Nederlandse gevaarbjke afvalstoffen worden opgenomen. De
acceptatiepticht betekent echter geen verwerkingsplicht voor vergutrtlinghondster. Daarbij zal geen
tariefregulering plaatsvinden, ervan uitgaande dat redelijke tarieven in rekening worden gebracht.
Tariefregulering kan wel plaatsvinden indien uit een audit blijkt dat door beperkte cancurrentie
misbruik wordt gemaakt door vergrrnninlhoudster van haar positie.
Met betrekking tot het bewaren en vervolgens bc-/verwerken wordt, conform de aanvraag, een
bovengrens van 5000 ton op jaarbasis aan deze vergumsing verbonden voor wat betreft de verwerking
van de aangevraagde afvalstoffen. Voor de productie van het verf-hafffabrikaat geldt een maximum
van 20 ton op jaarbasis,
4. Sm-ding
Vanwege de relatief geringe transportafstanden binnen Nederland zijn er geen redenen om op grond
van overwegingen met betrekking tut de spreiding van inrichtingen de vergunning te weigeren.
5. Effectief toewicht
Goede verwijdering van gevaarbjke afvalstoffen vergt grote investeringen om het benodigde niveau
van rnilieubescliermende voorzieningen te realiseren, de kosten zijn mede hierdoor hoog. Het niet
volgens de regels verwijderen van gevaarlijke afvalstoftèn is derhalve verleidelijk. Voor het
bevorderen van een lekvrije verwijdering is vergroting van de handhaafbaarhcid van wezenlijk
belang. De heleidskeuzen moeten bijdragen tot een goed controleerbare structuur. Effectieftoezicht
op de verwi.jdering van gevaarlijke afvalstoffen is van essentieel belang. In onderhavige aanvraag
heeft ATF een beschríjving van de aeceptatieprocedure en dc goederenadministratie opgenomen.
1%~ beschrijving van de acceptatieprocedure voldoet niet aan de daaraan gestelde voorwaarden.
Voor een effectief toezicht is het namehjk van belang dat een deugdelijk administratie- en
registratiesysteem en deugdelijke acceptatie- en bemonsteringsprocedures voor gevaarlijke
afvalstoffen worden gehanteerd.
Bi,j de aanvraag zijn, in de bijlagen 4 en 5, de acceptatie- en administratieprocedures gevoegd.
fn deze beschikking worden randvoorwaarden gesteid aan dc acceptatie- en administratieprocedure
In grote lijnen geeft de aanvraag voldoende informatie. Er dient echter aanvuiiende informatie te
worden gegeven conform de punten R. en G. van de “Randvoorwaarden Acceatatieproecdure”
(bisjlage 2) en de punten C. en D.2. van de “Randvoorwaarden Administratie” (bijlage 3).
in de voorschriften wordt dit verder verwoord.
Tevens wordt opgemerkt dat momenteel actiepunt 11.4. I uit het MJP-CA 11 wordt uitgevoerd.
Rinnen dit actiepunt wordt onderzocht onder welke randvoorwaarden het uit milieuhygiënisch en
economisch oogpunt gezien gewenst is, verontreinigde oplosmiddelen aan te bieden aan een
destillateur. ATF Recycling dient derhalve binnen één maand na het van kracht worden van de
vergunning de acceptatieprocedure zodanig te wijzigen dat hierin de volgende gegevens worden
opgenomen:
* de door ATF geaccepteerde oplostniddelhoudende afvalstromen (aan de hand van de
ailalstofcodelïjst);
* de randvoorwaarden (soort afvalstuf, minimale hoeveelheid, vcrontreinigingsgraad,
afzetmogelijkheden geregenereerd product) die door A’W worden toegepast bij de beoordeling of de
oplosmiddelen verantwoord kunnen worden gedestilleerd.
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6.
De Regietimp Scheiden en gescheiden houden van pevaarlijke afvatstoffen
Op 18 april 1998 is de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
(27 maart f 998, Stcrt. 72) in werking getreden (hierna te noemen Regeling). Op grond van deze
regeling dient de drijver van een inrichting voor het verwijderen van gevaarlijke afvafstoffen de in
ontvangst genomen afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen,
gcmhziden te houden van efkaar, van andere af’valstoffen en van stoffen, preparaten en andere
producten.
Voorts dient de dri,jver van de inrichting bU het in ontvangst nemen van gevaarlijke afvafstoffen de
afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen te scheiden van
elkaar, van andere afvalstot”fen en van stoffen, preparaten en andere producten.
De regeling heeft een directe werking op de daarin genoemde inrichtingen voor het opslaan,
overslaan, be-/verwerken of vernietigen van gevaarlijke afvalstoffen en heeft derhalve ook betrekking
op de inrichting van ATF. Op grond van artikel 4 van de regeling kan het bevoegd gezag indien het
belang van de bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet, aan de vergunning voorschriften
verbinden dat bepaalde in de vergunning aangewezen gevaarlijke afvalstoffen wel mogen worden
gemengd met daarin aangewezen andere stoffen. Uit de toelichting bij de regeling biijkt dat het
bevoegd gezag op grond van hoofdstuk 8 van de Wm in de vergunningsvoorschriften nadere of
aanvullende bepalingen dan vermeid in de regeliug kan opnemen met betrekking tot het scheiden of
gescheiden houden.
ATF vraagt geen ontheffing aan voor fret samenvoegen van oplosmiddelen behorende tot
verschillende categorieën van de Regeling. ATF dient derhalve te destilleren oplosmiddelen
behorende tot verschillende categorieën van de Regeling gescheiden te houden.
111.3 Milieuasnecten
Verruimde reikwiidte van de Wm
DG bescherming van het milieu heeft, naast het voorkomen van gevaar, schade of hinder, mede
betrekking op de verbetering van het milieu, de zorg voor de doelmatige verwijdering van
afvafstaffen, de zorg voor een zuinig verbruik van energie en grondstoffen alsmede de zorg voor de
beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en/of goederen van
en naar de inrichting. Samen met onderwerpen zoals de milieuverslaglegging en financiële
zekerheidstellingen vormen afval, preventie, energie en verkeer en vervoer onderdeel van de
verruimde reikwijdte van de Wm. Op deze aspecten wordt, voor zover relevant c.q. niet reeds
verwerkt in punt 111.2 van deze beschikking, hieronder nader ingegaan.
MER-beoordefing
Sij Besluit van het ministerie van VROM van ‘7 mei 1999 (Stb. 224) is het Besluit Mihcueffectrapportage 1994 gewijzigd. Deze wijzigingen zijn op 7 juli 1999 van kracht geworden. Ten
aanzien van de aangevraagde activiteiten moet in beginsel worden getoetst aan onderdeel D, categorie
18.3. Tot deze categorie behoren de verbranding, de chemische behandeling, het storten of het in de
diepe ondergrond brengen van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ATF Recycling vindt geen van deze
activiteiten plaats zodat er geen spruke is van een MER-pficht of MER-beoordelingsplicht.
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1.
Rodem
In de aanvraag is in bijlage 7 een rapport van het uitgevoerde nutonderzoek opgenomen.
Om een eventuele toename van de verontreiniging te kunnen traceren is in de beschikking een
voorschrift opgenomen dat bij (gedeeltelijke) bedrì.jfsfieëindiginig, de kwafiteit van de bodem en het
grondwater dient te worden vastgesteld. Uit toetsing aan de NRB volgt dat er, gezien de toegepaste
stoffen en de aangebrachte voorzieningen, sprake is van een eindemissiescore 1. Daardoor is er geen
reden tot verdergaande emissiereductie.
2.
Lucht
De emissies naar de lucht zijn in paragraaf ?.G en in hoofdstuk 7 van de aanvraag beschreven. Het
betreft emissies van verbrandingsgassen uit de aardgasgestookte stoomketel, gechloreerde
koolwaterstoffen cn niet-gechloreerde koolwaterstoffen.
De opgestelde stoomketel heeft een maximaal vermogen van 550 kW en valt daardoor niet onder de
rechtstreeks werkende regels van BEES-A of BEES-H; daarom zijn voorschriften opgenomen voor
het onderhoud van de stoomketel.
t3i.j het destillatieproces van zowel gechloreerde als niet-gechloreerde koolwaterstoffen vinden
emissies plaats naar de buitenlucht. Voor de emissies van deze stoffen naar de tucht zijn in de NER
normen opgenomen. In de aanvraag is niet aangegeven dat de emissies voldoen aan hetgeen daarover
is gesteld in de NER. Niet is aangegeven welke omvan,*r de emissies hebben, Daarom is een
onder~oeksvoorschrift opgenomen waarin voorgeschreven wordt dat de vracht dient te worden
bepaald van gechloreerde koolwaterstoffen en van niet-gechloreerde koolwaterstoffen, die via de
afgassen van de destittatieapparaluur het proces verlaten. Van een concentratie-eis kan geen sprake
z$n, omdat de afgassen niet zijn verdund met tucht, derhalve dient dc vracht te worden bepaald in
plaats van de concentratie. Eveneens in het kader van de beperking, van de emissies van vluchtige
kootwalerstoffen is in voorschrift IS. een verptichling opgenomen om een beheerqlan op te stellen
met als doel de beperking van diffuse emissies.
Afvafpreventie
3.
t3i-j preventie kan onderscheid worden gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve preventie. Bij
kwantitatieve preventie is sprake van het verminderen van het ontstaan van de hoeveelheid afval.
t3i.j ATF Recycfing worden stoffen aangevoerd, die elders reeds in het afvalstadium zijn gekomen;
kwantitatieve preventie is daardoor niet meer mogelijk.
Rij kwatitcitieve preventie wordt voorkomen dat voor het milieu dan wel voor een hoogwaardige
verwijdering bezwaarlijke stoffen in het afval terechtkomen. Ook voor de kwatiMeve preventie geldt
dat ATF Recycling niets meer kan veranderen aan de samenstelling van de aangevoerde stoffen.
Echter door het verwerkingsproces bij ATF Recycling wordt de hoeveelheid afval verminderd
doordat een deel van het afval weernuttig kan worden toegepast als oplosmiddel bij derden. Vooral
voor de tlalcsgt3enh»udcnde
oplosmiddelen, die worden genoemd als prioritaire afvalstof in het kader
van preventie en nuttige toepassing, levert deze regeneratie milieuwinst op.
4, Getuid
ATF Recycling dient voor wat betreft het getuidsaspect te worden beoordeeld conform de
normstellingen van de Wet getuidhinder (de Wet getuidhinder kent normen en grenswaarden voor de
getuidsbetasting van vergunningpliehtige inrichtingen welke op een gezonecrd industrieterrein zijn
gelegen).
In het kader van de Wet geluidhinder is er rondom het industrieterrein Zuidoost van de gemeente
Groningen een getuidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidbelassting, veroorzaakt door de
industrie op deze bedrijventerreinen, mag maximaal 50 dB(A) getalwaarde bedragen.
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Voor woningen binnen de zone (tussen industrieterrein en zonegrens) zijn toelaatbare
geluidsbelastingen gesteld, die eveneens gelden voor de gezamenlijke bedrijven.
In de onderhavige aanvraag wordt aangegeven dat op 56 meter afstand van de inrichting een woning
is gelegen. De wuning ligt op het gezoneerde industrieterrein. De Wet geluidhinder voorziet niet in
gc~uidgrenswaardeu die gelden voor op een gezoneerd industrieterrein gelegen woningen. Voor de in
onderhavige aanvraag bedoelde woning gelden dan ook geen grenswaarden die ingevolge die wet in
acht moeten worden genomen.
Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat de bijdrage van ATF RecycIing op de
vastgestelde zonegrens verwaarloosbaar klein is.
In de aanvraag is een voorstel opgenomen voor de locatie van vergunningpunten (meetpunten);
“vergunningpunt A” en “‘vergunningpunt I3”.
Vergunningpunt A bevindt zich net buiten de inrichting nabij de opstelplaats van de tankauto voor
bevoorrading van de stikstoftank. Door het punt zo dicht bij de opstelplaats van de tankauto te kiezen
wordt een hoog geluidsniveau berekend, dat wordt gedomineerd door de loswerkzaamheden met
betrekking tot de tankauto die eens per maand plaatsvinden. Omdat er daarnaast in de nabijheid van
het punt geen woningen of andere getuidgevoelige objecten aanwezig zijn, moet dit punt ais niet
representatief worden beschouwd. Vanwege de ongunstige ligging van “vergunningpunt A” , vervalt
dit en worden in deze vergunning maximale geluidsniveaus opgenomen voor drie punten; deze punten
worden genoemd: “punt A”; “punt B” en “punt C”. Het in deze vergunning genoemde “punt ES” komt
overeen met het ín het akoestisch rapport genoemde “vergunningpunt B”, dat is gelegen ten Noorden
van de inrichting aan de overzijde van het Winschoterdiep. De maximale geluidsniveaus voor punt A
en punt C zijn berekend aan de hand van de (bron)gegevens uit het akoestisch model dat bij de
aanvraag in elektronische vorm is meegestuurd.
Het nieuwe punt A is gelegen ten zuidwesten van de inrichting, nabíj de grens van de inrichting.
Het nieuwe punt C is gelegen ten zuidoosten van de inrichting, nabij de grens van de inrichting.
5. Indirecte fozingen
Met ingang van 1 maart i 996 is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer ín werking
getreden. Hierdoor is er een wijziging ontstaan in de Wet verontreiniging oppervtaktewateren (WVO)
en de Wet milieubeheer (Wm). I)e op artikel 8.45 van de Wet milieubeheer gebaseerde
Instructieregeling verpIicht ons om voor afvalwaterlozingen in het openbaar riool afkomstig van
inrichtingen, waarvoor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wm is vereist en waarvoor
wij het bevoegde gezag zijn, voorschriften in de Wm-vergunning op te nemen.
De wi.jzigíng in de Wet van de WVO en de Wm heeft de volgende gevolgen. Voor de
afvalwaterlozingen van ATF Recycling BV in het openbaar riool is tevens een vergunning op grond
van artikel 1, tid 2, van de WVO vereist. In de Wm-vergunning dienen volgens de Instructieregeling in
dit geval voorschriften te worden opgenomen die de bescherming van de werking van het openbaar
riool en de daarbi.j behorende apparatuur waarborgen.
Voor dezelfde lozing worden in de WVO vergunníng voorschriften opgenomen die zich beperken tot
de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, waar het afvalwater
uiteindeli.jk op uitkomt. Afhankelijk van de route waarlangs het afvalwater wordt afgevoerd dient in
de Wvo-vergunning ook de bescherming van de goede werking en bedrijfsvoering van de
ontvangende, zuiverinRstechnische werken en/ofde kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te
worden meegenomen.
Indien, zaals hier het geval is, na de inwerkingtreding van de Instructieregeling tozingsvoorschriften
milieubeheer een vergunning ingevolge de Wm is verleend, is de gemeentelijke lozingsverordening
riolering niet meer van toepassing.

13

6. Ongewone voorvatien
indien ten gevotge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wet dreigen te ontstaan,
dienen daarop door dcgenc die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien
van deze ongewone voorvalten is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (“Maatregelen in bijzondere
omstandigheden”) V~JI toepassing. Art. 17.2 van dit hoofdstuk verplicht vergunninghoudster om van
een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken. Verder moeten
onmiddeftijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen,
tc beperken of ongedaan te maken. Art, 17.2 lid 2 Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot
het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd. De melding van een ongewoon voorval
dient te gebeuren bij onze Dienst Ruimte en Milieu.
7. Externe w4ifigheid
In juni 1999 is het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZo’99) in werking getreden. Dit
Besluit vervangt het RRZ0 uit t 988. Uit de onderhavige aanvraag blijkt dat binnen de inrichting geen
gevaarlijke stoffen in een zodanige hoeveelheid aanwezig zijn dat er een Veitigheidsrapport dient te
worden opgesteld. Uit de aanvraag kan echter niet ondubbelzinnig worden opgemaakt dat er geen
gevaarlijke stoffen in een zodanige ttocveelheid aanwezig zijn dat er géén document apgestetd dient
te ziejn, waarin het beleid ter preventie van zware ongevallen vastgelegd is (het Preventie Beleid
Zware Ongevallen (PBZO)-document).
teder BRZ0’99-plicht& bedr$dient voor f 9juli 2000 ccn kennisgeving aan het bevoegd gezag te
sturen (art. 26 BRZO’99). fn verband daarmee hebben wij op 19 juli 2000 ATF Recycling een brief
gestuurd ter herinnering aan die verplichting voor BRZO-ptichtige bedrijven.
Vergunningtermijn
Met betrekking tot de vergunning$ermijn is in het MJP-GA 11 opgenomen dat vergunningen voor dc
verwi+jdering van gevaarli.jke afvalstoffen in principe voor maximaal vijfjaar worden verleend. In de
volgende gevallen is echter een vergunningtermi-jn van maximaal tien jaar mogelijk:
.als de grootte van de investering, de terugverdientijd en de rentabiliteit van invecteringen hiertoe
aanleiding geven of;
indien het een sector (ofdeetstroom daarvan) betreft waarvoor op korte termijn geen ontwikkelingen zijn te verwachten die leiden tot een hoogwaardigere verwijdering.
Voor dc door ATP met betrekking tot afvalstoffen aangevraagde activiteiten kan de vergunning
worden verleend voor t 0 jaar voorzover het betreft het destilleren van opIosmiddelen en 5 jaar
voorzover hel betreti- het bewerken yan verfafvaf op waterbasis.
Voor de productie van verf-halffabrikaat in een kogelmolen, waarvoor geen wettetijke maximum
vcrgunningtermijn geldt, wordt aangestoten op de toegestane termijn voor de overige activiteiten.
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 5 jaar omdat de intentie is om het bedrijf binnen
deze periode te verplaatsen naar Drachten. De vergunning wordt derhalve, in aansluiting op hetgeen
gesteld in de bijgevoegde VVGB. verleend voor een periode van 5 jaar, IC rekenen vanaf t januari
2000, tot 1 januari 2005.

Het is in het belang van een doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen om de gevraagde
vergunning te verlenen voor het opslaan en be-/verwerken van de volgende afvalstoffen:
a. oplosmiddelhoudende afvatstaffen;
b. verf op waterbasis (afvalstoffencode 03.08.20 1)
Daarnaast wordt vergunning verleend voor de aangevraagde productie van verf-halffabrikaat in een
kugelmnicn.
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zv:

AFSLUITENDE

OVERWEGINGEN

Wi,i z!jn van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan de
onderstaande, naar ons oordeel in het belang van dc bescherming van het milieu te acftten,
voorschriften worden verbonden.
BESLISSING:
Gefet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer,
het Inrichtingen- en vergunningenbesfuit milieubeheer en overeenkomstig de in de aanhef van deze
beschikking genoemde aanvraag en aanvullende stukken, voor een vergunning ingevolge de Wm en
de daarbij overgelegde tekeningen en beschrijvingen, besluiten wi.j:
2.

ATF Recycling BV te Drachten te verlenen een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning als bedoeld in artikel 8.4, Wm (ZPN. revisie-wrmmning), voor haar inrichting aan de
Duinkerkenstraat 26-30, eerder kadastraal bekend als gemeente Helprnan, sectie M, nrs 7185,
637 1, 7181, 7821, nu kadastraaf bekend ais gemeente Helpman, sectie M, nummer 9432 (ged.),
voor een inrichting tot fret fysisch/chemisch verwerken van vloeibare afvalstromen of onzuiver
product, in het bijzonder destillatie van oplosmiddelen tot herbruikbare “grondstoffen” en
producten. Hier wordt onder verstaan het toestaan van de volgende activiteiten:
A. Deze vergunning heeft, voor zover het VVGB-pfichtige activiteiten betreft, uitsluitend
betrekking op het opslaan en be-/verwerken van de volgende van buiten de inrichting
afkomstige gevaarhjke afvalstoffen met een gezamenlijke maximum capaciteit van 5000 ton
op jaarbasis:
alcoholen;
a.
ketonen;
b,
c.
esters;
d.
glycolen;
e.
glycolethers;
gfycofether-acetaten;
f.
alifatische-, cyclische- en aromatische koolwaterstoffen;
6.
f9.
verfafvafstoffen op waterbasis (afvalstofcode 03.0820 1);
voorzover deze afvafstoffcn zijn aan te merken als gevaariicjke afvafstoffen.
VVGB-pi&%@ activiteiten dìe niet in overeenstemming zijn met artikel 1, vierde lid? ~IZ
artikel 3, eerste lid, WIZ de bij deze beschikking gevoegde VVGB, zij, niet toegesttzw~
De genoemde gevaarlì.jke afvalstoffen mogen uitsfuitend worden opgesfagen en vervolgens
be-/verwerkt op het terrein gelegen aan de Duinkerkenstraat 26-30 te Groningen.
R. Deze vergunning heeft eveneens betrekking op het produceren van een halffabrikaat ten
behoeve van vet-fproduktie in een kogelmolen met een maximum capaciteit van 20 ton op
jaarbasis;
aa99

2,

te bepalen dat de aanvraag om vergunning deel uitmaakt van de vergunning, zulks met
uitzondering van de bijlagen 3,4, 5 en 10;

3.

de vergunning te verlenen tot f januari 2005;

4.

aan de vergunning de navolgende voorschriften te verbinden:
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fl.
B.
c,
n.
E.
1:.
G.
H.
1.
I1 .
K.
L.
M.
N.
0.
P.
QK.

ALGEMEEN
CEDRAGSVOORSCHRfFTE1
CAI,Ah41’l-EITEN
ACCEPTATIE
BEWAREN
WANDELINGEN MET (GEVI 4RLlJKE) AFVALSTOFFEN
STOOMKETEL
BODEM
LtJCHT
GELUID
AFVALWATER
AFGIFTE
ADMïNISTRATIE / REGISTI
1TIE
RAPPORTAGE
TARIEVEN
STAGNATIE
PROEFNEMINGEN
KOGELMOLEN

BIJLAGEN:
I _ begrippen en afkortingen
2. randvoorwaarden acceptatieprocedure
3.
randvoorwaarden administratieprocedure
4.
tekening met referentiepunten geluidsvoorschriftel1
5.
Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB)

A,

ALGEMEEN

1.

Re verschillende in deze beschikking gehanteerde begrippen en afkortingen worderz in bijlage 1
van deze beschikking verklaard.
VergunninghoLldster dient één of meer ter zake kundige personen aan te wi.jzen die in het
bijzonder belast zí.jn met de zorg voor de naleving van deze vergunning. Er dient tijdens het in
hedri.jf zijn van de inrichting altíjd &n persoon hieromtrent bereikbaar te zijn.
In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand, op of in de bodem worden gebracht.

2.

3.

Cfmtrfzat regisler

4.

Binnen de inrichting dient één centraal register aanwezig te zi+jn waar een exemplaar van de
vigerende vergunning( de acceptatie c.q. administratie als bedoeld in het voorschrift D.2
respectievelijk M. 1, alsmede resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles,
plannen e.d. welke ingevolge de betreffende voorschriften in deze vergunning zijn vereist,
dienen te worden bewaard. Deze bescheiden dienen gedurende een periode van tenminste 3 jaar
en minimaal gedurende de periode dat zi.j van kracht zi.jn bewaard te worden.

H,

GEDRAGSVQURSCRRIFTEN

1.

De inwerking zijnde inrichting mag naar buiten geen hinder veroorzaken ten gevolge van:
1.
stank adof stof(-fen);
2.
de verlichting van het terrein van de inrichting;
Vergunningi7oudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting verantwoordeli,jke
personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. Voordat bedoelde personen
werkzaamheden gaan verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn
geinstrueerd, dat zij handelen overeenkomstig het gesteIde in de voorschriften (biijvoorbeeld
door bedrijfsinstructies).

3..,.

c.

CALAMITEITEN

1.

ieder gebouw dient te zi,jn voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met
rookmelders en handbrandmelders. De installatie moet voldoen aan de norm NEN 2535
(brandmeldinstallaties).
De installatie dient als gecertifïceerde installatie te zijn uitgevoerd. Het programma van eisen
(WE) van de installatie moet door de commandant van de gemeentelijke brandweer Groningen
zijn goedgekeurd. De installatie dient rechtstreeks door te melden naar de Meldkamer
Ambulancezorg en Brandwecr(MAf3).
De installatie dient binnen zes maanden na het van kracht worden van de vergunning volledig
le Functioneren.
De inrichting dient ook buiten werkti,jden bereikbaar te zi-jn voor de brandweer. Hiertoe dient
een “brandweersleufelsysteem” aanwezig tc zijn, zodat de toegangshekken alsmede de
gebouwen voor de brandweer toegankeli.jk zijn. Rit systeem dient binnen zes maanden na het
van kracht w-orden van de vergunning aanwezig te zijn.

Vfmzienìngerz

2.

ter vofwk fmìng van cfltfmì~cìten

Toelichting: hij het hrwnd~~eci.,sslcufclsyJ.lecm heczf’ dc brcxndweer CW? sleutel vun on
sleutelkast die is geplaatst nabij het toegaqgshek, WULVin de benodigde sleutels aunwezig
z@l.
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In de destilleeruimte (gebouw nr. I), de overdekte vutptaa& kete~slvateno~nknipruimte en de

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

0.

1.

aftapinrichting (gebouw nr. 2) dient een continu functionerende gassdetectie-installatie te zijn
aangebracht. De installatie moet alarmeren bij overscbrijding van 10% van de onderste
explosiegrens van de relevante producten. Re apparatuur moet in gebruik zijn tijdens de
bedrijfsuren van de installatie. De alarmering moet bestaan uit een duidelijk op het gehele
bedrijfsterrein hoorbaar alarm. De installatie dient binnen één maand na het van kracht worden
van de vergunning volledig te functioneren.
Tevens dient binnen de inrichting een te allen tijde voor gebruik gereed zijnde explosiemeter
aanwezig te zQn.
Rrandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddetlijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd
of
kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandbtusmiddete~l
brandbestrijdingsinstalfaties moeten jaartijks door een deskundige worden gecontroleerd op
hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN
2559 geschieden. Draagbare blustoestellen motten zi,in voorzien van een rijkskeurmerk met
rangnummer. Stanghaspels moeten voldoen aan NEN 32 1 1.
Blustoestellen die niet zijn gecontroleerd, of waarvan niet zeker is dat ze voor onmiddellijk
gebruik gereed zijn, muzen niet binnen de inrichting aanwezig zijn.
De elektrische instaMie moet voldoen aan NEN 1010. De elektrische installatie in ruimten met
gasontpioffrngsgevaar dient bovendien te voldoen aan NEN 34 10.
Aan de buitenzijde van ieder gebouw dient door borden te zijn aangegeven wat zich erbinnen
bevindt. De borden dienen te worden aangebracht conform de eisen die de commandant van de
gemeenteti-jke brandweer Groningen daaraan stelt.
C/crkhekwammlteid
De binnen de inrichting werkzame personen dienen vakbekwaam te zijn tet~ aanzien van de
werkzaamheden die zij verrichten. Dit houdt ook in dat medewerkers die werkzaamheden
verrichten met brandbare stoffen in het bezit dienen te zijn van het certificaat
‘bedri,jfShulpverfener’
of aantoonbaar dezelfde bekwaamheid bezitten.

In overleg met de commandant van de gemeentelijke brandweer Groningen dient het
calamiteitenptan voor de onderhavige inrichting te worden geactualiseerdd. Binnen 2 maanden
na het van kracht worden van deze beschikking dient dit geactualiseerde plan te worden
overgelegd aan de directeur en aan de commandant van de gemeentelijke brandweer
Groningen.
Voor de onderhavige inrichting dienen noodprocedures aanwezig en in werking te zijn, waarin
staat beschreven hoe te handelen bij ongewenste gebcurteníssen die het milieu nadelig zouden
kunnen beïnvloeden.
la een noodprocedure dient in ieder geval aandacht tc worden besteed aan:
I, meiding en registratie; bij wie dient de ongewenste gebeurtenis te worden gemeld
@ voorkomen van verspreiding
l hulpmateriaal
* opruimen, schoonmaken, herstel
* evaluatie

ACCEPTATIE
Acceptatieplicht
Vergulinittghoudster heeft de plicht de uit Nederland afkomstige gevaarli.ikc afvafstoffen ais
bedoeld in bcsfuit I.A., die zij conform de acceptatieprocedure zoals bedoeld in voorschrift D.2
en conform deze beschikking mag accepteren en be-/verwerken, te accepteren. Vergunninghoudster mag geen onderscheid maken in de acceptaticvoorwaarden die voor aanbieders van

.

.

34..

3,

4.

s.
6.
7.

8.

dergelijke gevaarlijkc afvalstoffen worden gehanteerd. Deze acceptatieplicht houdt geen
verwerkingsplicht in voor vergunninghoudster.
Voor de acceptatie dient een acceptatieprocedure in werking te zijn. De acceptatieprocedure,
inclusiefwijzigirigen, dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in bijIage 2
van deze beschikking. Vergunninghoudster is verplicht te handelen conform de goedgekeurde
acceptatieprocedure, inclusief goedgekeurde wijzigingen.
Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de
inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting
overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. indien blijkt dat een
aangeboden partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient vergunninghoudster in
overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te nemen om herhaling te
voorkomen. Een en ander dient in de acceptatieprocedure te zijn beschreven.,
De bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure dient te worden gewijzigd c.q. te worden
verduidelijkt op de volgende aspecten:
1. aangegeven dient te worden op welk moment de feitelijke ontvangst {eigendomsoverdracht}
plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het hedrÍjf of nog later)? Indien
gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het
“standaard” vervoerseontraet;
2. aangegeven dient te worden op welke wijze het verband is gelegd tussen de
goederenlí%umciEte administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van
de Provinciale MilieuVerordening (PMV) en de acceptatieproeedure die wordt gevolgd;
3. aangegeven dienen te worden de door ATF geaccepteerde afvalstromen (aan de hand van de
afvaIstofcodelijst):
4. de randvoorwaarden (soort afvalstof, minimale hoeveelheid, verontreinigingsgraad,
afzetmogelijkheden geregenereerd product) dienen te worden opgenomen, die worden
toegepast bij de beoordeling of de oplosmiddelen verantwoord kunnen worden gedestilleerd;
5. aangegeven diene te worden de monsternemingsmethoden die door ATF worden toegepast.
De op bovenstaande aspecten gcwiljzigde acceptatieprocedure dient uiterlijk 1 maand na het van
kracht worden van deze beschikking ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directeur.
Vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende acceptatieprocedure al dan
niet is goedgekeurd.
Wijzigingen in een reeds goedgekeurde acceptatieprocedure dienen, voordat deze worden
doorgevoerd, eveneens schriftelijk te zijn goedgekeurd door de directeur.
Vergunninghoudster dient zich ervan te overtuigen dat de samenstelling. aard en eigenschappen
van elke in ontvangst te nemen partij gevaarlijke afvalstoffcn overeenkomen met de gegevens
zoals die door de aanbieder zijn vermeld in het omschrijvingsformulier.
Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat er zodanige voorzieningen zijn getroffen
dat van de binnen de inrichting aanwezige gevaarlijke afvalstoffen representatieve monsters
kunnen worden genomen.
Zolang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde acceptatieprocedure, dient zij
zich te houden aan de in de onderhavige vergunningaanvraag opgenomen acceptatieprocedure.

E.

BEWAREN

1.

Bewaring dient plaats te vinden conform de de tekening die onderdeel is van de onderhavige
aanvraag.
Binnen de inrichting mogen uitsluitend de in de aanvraag genoemde stoffen aanwezig zijn.
Voor de aangevraagde stoffen geldt dat er maximaal aanwezig mag zijn:
- in tanks: 100 ton
- in stalen emballage: 60 ton
- in kunststof emballage: 10 ton

2.
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3.

4.

5.

6.

Opslag van pmMjke (qfval-)sto@eti in emhdlagcz
Indien de opslagcapaciteit van een opslagplaats van gevaarlijke (afva1)stoffen minder is dan 10
ton, dient de opslagplaats te worden uitgevoerd en gebruikt overeenkomstig de richtli~jn CPR
15-1. Hoofdstuk 12 van deze richtlijn bbjft hierbij buiten beschouwing.
Indien de opslagcapaciteit van een opslagplaats van gevaarlijke (afia1)stoffer-t tenminste 10 ton
bedraagt, dient de opslagplaats te worden uitgevoerd en gebruikt overeenkomstig de richtlijn
CPR 15-2. Dc paragrafen 1% en 19 van hoofdstuk 4 van deze richtlijn blijven hierbij buiten
beschouwing.
í?f?stag van gevaaF&ke (ajih]staJfgn In b»wngmttdse tanks
Tanks bestemd voor opslag van vloeistoffen waarvan het vlampunt lager is dan 55 “C en
bijbehorende leidingen dienen te zi.jn uitgevoerd en te worden gebruikt overeenkomstig de
voorschriften van CPR 9-2. fn aanvttlling op de voorschriften uit CPR 9-2 moeten de tanks
boven een vloeistofdichte vloer zi-jn opgesteld. De laad- en losgelegenheden dienen te voldoen
aan hoofdstuk 3.5 van CPR 9-2.
Qpslag van vheihare stikstqf
IHet reservoir moet zijn goedgekeurd door Stoomwezen BV. Ten bewijze daarvan dient het
reservoir te zi-jn voorzien van een stempelplaat, waar de volgende gegevens zijn ingeslagen:
a- het registratienummer;
b, de gassoort (stikstof);
c. de waterinhoud in liters of m’;
d. de maximaal toelaatbare vuflingsgraad in %;
e. de werk- en beproevingsdruk in MPa;
f. het jaar van eerste beproeving
g- het jaar van laatste beproeving;
h. het waarmerk van de keuriugsinstantie.

F.

HANDELINGEN MET (GEVAARLI,IKE)

1.

Afvalstoffen en gevaarlijke (afval-)stoffen dienen ti-jdens het transport binnen de inrichting en
in afwachting van verwijdering uit dc inrichting zodanig te Gin verpakt, respectievelijk zodanig
te worden bewaard dat ze niet kunnen worden verspreid naar bodem, lucht en/of water.

7
-.

1. De laad- en/of losplaatsen moeten voldoen aan het gestelde in CPR 15-2, artikelen 4. I .5 en
4.1.7.
2. Voordat met het verladen van gevaarlijke afvalstoffen mag worden begonnen moet door ter
zake kundig personeel worden gecontroleerd of de verlading op veilige wijze en zonder
lekkages zal verlopen.

AFVALSTBFFEN

3.

Bij de vul- en aftappunten dienen zodanigc voorzieningen te worden getroffen dat bodemverontreiniging door morsen bij het vullen of attappen wordt voorkomen. (bijv. vloeistofdichte
vloeren of lekbakken met voldoende opvangcapaciteit).

G.

STOOMKETEL

1.

De stoomketel moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als
nodig is, doch ten minste eenmaal per jaar, worden gereinigd zonder dat vuil zich daarbi,i buiten
de inrichting kan verspreiden.
De stoomketei dient telkens na 4jaar op goed en veilig funetìoneren te worden gecontroleerd
door het aardgasleverend bedrijf, het VKì-gasinstituutN.V. ofeen andere deskundige.
20

H,

BODEM

1.

Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van
oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn
toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is
toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

2.

Binnen acht weken na de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de aangevraagde activiteiten
in de inrichting, dient een bodemonderzoek (eindsituatie-onderzoek) te worden uitgevoerd op
dezelfde wiSjze als het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het bij de aanvraag gevoegde
rapport “Bodemonderzoek nulsituatie”.
Voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek dient het onderzoeksplan door de directeur
te worden beoordeeld. De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en de uitvoering van
het onderzoek,
Rapportage van het onderzoek aan de directeur dient plaats te vinden binnen 10 weken na de
beëindiging van de aangevraagde activiteiten.

1.

LUCHT

1.

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dient de vracht (in kilogram
per uur) door middel van meting te worden bepaald van gechloreerde koolwaterstoffen en van
niet-gechloreerde koolwaterstoffen in de afgassen van de destillatieapparatuur. Deze metingen
dienen, in overleg met het bevoegd gezag, te worden uitgevoerd onder representatieve
bedríjfsomstandigheden.
Het bevoegd gezag dient vooraf in de gelegenheid te worden gesteld om aanwezig te zijn bi.j
deze metingen.

7
ti.

De resultaten van de in voorschrift 1.1. bedoelde emissiemetingen dienen in een rapport te
worden vastgelegd. Dc rapportage dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
de toegepaste meetmethoden en de nauwkeurigheid daarvan;
l
l
de procescondities en belasting c.q. de bedrijfsomstandighedel~ waaronder de metingen zijn
verricht;
l
de toetsing aan de voor deze emissie gestelde normen in de Nederlandse emissierichtti+jnen.
W iterlijk 2 maanden na het uitvoeren van de metingen dient het rapport te worden overgelegd
aan de directeur.

3.

Geledigde vaten dienen onmiddellijk na de lediging te worden ontdaan van achtergebleven
oplosmiddelhoudend materiaal. Indien dit niet mogehjk is onmiddelbjk na lediging, dienen de
vaten zodanig te worden afgesloten dat emissie van oplosmiddelen naar de lucht niet rnogeii.jk
is.

4.

De mangaten van de tanks als bedoeld in paragraaf 7.5 van de aanvraag, dienen te zijn voorzien
van een permanente deugdeli-jke afdichting, dit ter vervanging van de aangebrachte afdekfolie.

5.

Beheersplan rliffussa emissies.
Van de installaties die oplosmiddelen bevatten moeten planmatig de diffuse emissies worden
beperkt. Hiertoe dient een beheersplan te worden opgesteld.
Het beheersplan moet in ieder geval bestaan uit:
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1.

systematische metingen, r
- afdichtingen van veitigh
- afdichtingen van assen \
- afdichtingen van asset \
- afdichtíngen van afsluitc
- afdichtingen van flenzer
2.
onderzoek naar het verder
3 . e e n actualiseringscyctus,
van diffuse emissies.

;istratie en onderhoud van:
jen;
n roerwerken en andere roterende machines;
n pompen en compressoren;
3’ ,
rn pakkingen;
/oorkomen en beperken van lekverliezen;
:kening houdend met de diverse ontwikkelingen op het gebied

Binnen drie maanden na het vi 1kracht worden van deze beschikking en vervolgens bij elke
wijziging, dient het beheerspk ter beoordeling te worden aangeboden aan de directeur.
De directeur kan nadere eisen ellen aan de inhoud en uitvoering van het beheersplan.
uit het beheersplan dienen in het centraal register, bedoeld in
aard

6.

Re registraties die voortvlocie
voorschrift A,4., te worden be

J.

GELUID

I.

Flet langtijdgcmiddelde bcoorl :iingsniveau van geluid (LAre{,‘r), veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aangege zn punten de hierna genoemde waarden niet overschri.jden(zie
voor de plaats van de punten c tekening in bijlage 4):

Referentiepunt A: Zuidwest:
a. 63 dB(A) van 07.00 tot 1’
b. 45 dB(h) van 19.00 tot 21
c. 45 dB(A) van 23.00 tot 0’
Referentiepunt B: Noordzijt
B.

jde van de iuriehtiug;
00 uur;
00 uur;
00 uur.

r van het Winschoterdiep

5 1 di?%(A) van 07.00 tot 1’ 00 uur;
3 5 dB(A) van 19.00 tot 2: 00 uur;
35 dB(A) van 23.00 tot 0’ 00 uur.

b.
c.
Referentiepunt C: Zuidoost; jde vau de inrichting;
a.

3&.

60 dB(A) van 07.00 tot 1’
h. 45 dB(A) van 19.00 tot 2
c. 45 dB(A) van 23.00 tot 0
Het maximale geluidsniveau,
(Ln~ax)I mag, gemeten in de r
waarden met niet meer dan ft
De in deze paragraaf genoemc
volgens de Handleiding metel
op de referentiepunten bedraa
aangegeven op de tekening in

00 uur;
00 uur;
00 uur.
Eroorzaakt door geluidpieken aftcomstig van deze inrichting
:terstand “fast”, de in het voorgaande voorschrift genoemde
1B overschrijden,
: geIuidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
en rekenen industrielawaai, april 1999. De beoardelÍngshoogte
t 5 meter boven het maaiveld. De referentiepunten Gjn
rijktge 4 van deze beschikking.

K.

AFVALWATER

1.

Re in het openbaar riool te hr y,en afvalwaterstromen magen uitsluitend bestaan uit:
a. huishoudeli.\k afvalwater a comstig van sanitaire voorzieningen;
b. taboratorium afvalwater;
c. terreinwater afkomstig van die gedeeltes van het terrein waar op/oversfag plaats vindt;
d. spuiwater afkomstig van stoomketel;
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2.

Het afvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a) de doehnatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, of de bij een openbaar
riool zodanig behorende apparatuur en,
b) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

L.

AFGIFTE

1.

A Igemeeiz
Vergunninghoudster moet de door haar in bewaring genomen gevaarlijke afvalstoffen afgeven
aan een vergtrnnìnghoudster die bevoegd is die afvalstoffen te bewaren c.q. te be-/verwerken.

M.

ADMZNISTRATIE

I.

Vergnnninghoudster is verplicht van de gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband houdende
productstromen een administratie te voeren overeenkomstig de randvoorwaarden ín de bij deze
vergunning gevoegde bijlage 3.
De bij de aanvraag gevoegde administratieprocedure dient te worden gewijzigd c.q. tc worden
verduidefijkt op de volgende aspecten:
1. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de goederenadministratie en de financiële
administratie.
2. De administratie dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
Voor wat betreft de uitgaande goederenstroom:
- de datum van de afgifie;
- aan wie de goederen werden afgeleverd;
* aard van de goederen en de afvalstoffencode;
- de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij
vermeld het soortelijk gewicht);
- de wijze waarop de goederen zijn afgegeven;
- een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
- het tarief dat in rekening is gebracht;
- het bedrag dat is betaald c.q. is ontvangen.
3. Aanvullend dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:
- de door A’I’F geaccepteerde afvalstromen (aan de hand van de afvalstofcodelíjst);
- de randvoorwaarden (soort afvalstof, minimale hoeveelheid, verontreinigingsglad,
afzetmogelijkheden geregenereerd product) die door ATF worden toegepast bij de
beoordeling of de oplosmiddelen verantwoord kunnen worden gedestilleerd;
- de monsternemingsmethoden die door ATF worden toegepast.
De opzet en wijze van de administratie moet binnen 1 maand na het van kracht worden van de
vergunning ter goedkeuring aan de directeur worden gezonden. Vergunninghoudster wordt
schriftelijk meegedeeld of de ingediende opzet cn wijze van uitvoering van de administratie al
dan niet is goedgekeurd.
Wijzigingen in de goedgekeurde opzet en de wijze van uitvoering van de administratie als
bedoeld in het voorschrift M. 1 moeten vooraf en in overleg met de dienst schrif%eli,jk ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de directeur.
Zolang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering
van de administratie, dient zij zich te houden aan de beschrijving die in de aan deze
beschikking ten grondslag liggende vergunlsingasnvraag is opgenomen,

2.

3.

4.

/ REGISTRATIE
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N.
1.

RAPPCIRTAGE
Vergunninghoudster moet jaartijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van dc
goedgekeurde administratie (zoals bedoeld in voorschrift M. 1) zdn verwerkt. in deze
rapportage dient ten minste de volgende informatie te zijn opgenomen:
1. de hoeveelheid afvalstoffen die in etke be-/verwerkingsinstallatie is verwerkt, indien
relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be/verwerken afvalstoffen;
2. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop deze
zijn verwijderd;
3. de maatregelen die zijn genomen dan wel zullen worden genomen om de bij de bewerking
ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van de Wm, op een zo
effectief mogelijke wijze te (laten) be-/verwerken binnen de inrichting dan wei bi,i derden;
4. eer-1 vergelijking met de onder 1, 2 en 3 van dit voorschrift genoemde resultaten van het
voorgaande jaar; hierbij dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht.
Het overleggen van de onder punten 1 en 2 van dit voorschrift genoemde gegevens dient
per be-/verwerkingsinstallatic te geschieden. De wijze waarop de rapportage dient plaats te
vinden, behoeft de goedkeuring van de directeur. Een voorbeeld van de wi.jze waarop de
rapportage kan ptaatsvinden is opgenomen in bijlage 11 van de bij deze beschikking
gevoegde VVCB.
Uc in voorschrift N. 1 genoemde rapportage dient binnen drie maanden na afsluiting van het
kalenderjaar, aan de directeur en de directeur Afvalstoffen te worden toegezonden.
TARIEVEN
Op een daartoe strekkend verzoek van Gedeputeerde Staten dient de vergunninghouder de
hoogte en opbouw van de in rekening te brengen bedragen voor de ontvangst van
(atial)stoffett, binnen 6én maand na dit verzoek mee te delen aan Gedeputeerde Staten.

P.

STAGNATIE

1.

Indien vergunninghoudster tijdelijk ofdefinitiefniet kan voldoen aan de acceptatieplicht, zoals
bedoeld in voorschriften van hoofdstuk D. van deze beschikking, dient zij dit terstond
gemotiveerd schriftelijk te kennen te geven aan de directeur onder vermelding van:
1. de oorzaak/oorzaken van de stagnatie;
7‘2. de Gidsduur van de stagnatie;
3. welke maatregeten zijn/zul ten worden getroffen met betrekking tot de vervanging van
de bewaar- c.q. be-/verwerkfaciliteiten en het informeren van klanten,
4. welke vergunningvoorschriften en/of wettelijke regels als gevolg van de stagnatie niet
kunnen worden nageleefd.
Indien verguuninghoudster geen gebruik meer wil of kan maken van (een deel van} deze
vcrgmHling dient zij dit direct. schriftefijk door te geven aan de directeur.

Het is vergunninghoudster toegestaan om, bi,j wijze van proef, een andere, meer innovatieve
techniek toe te passen dan de in de aanvraag genoemde be/verwerkingsinstaIlaties, mits
hiervoor, voorafgaand aan de proefneming, scht-ìftelijke toestemming van de directeur is
verkregen.
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Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schrifietijk te worden verstrekt aan de directeur en aan de directeur Afvalstoffen:
1. een technische beschrijving en/ofspccificatie van de innovatieve techniek met vermelding
van de capaciteit;
2. het doel en de functie van de innovatieve techniek;
3. een opgave van de wi.jzigingen in de bedri.jfsvoering, milieubelasting en -risico’s en de
bestemming van de reststromen als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
4. een opgave van de geplande aanvangsdatum en de duur van de proefneming;
5. de aard, hoeveelheid en samenstelling van de te behandelen af’$alstoffen tijdens de
proefneming;
6. de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de verschillende
rnifieucompartirnel3ten, het energieverbruik en de reststromen;
7. de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de verwachte fysische/chetnische/toxicofogiscl~e specificaties en eventuele hergebruíksmogelijkheden;
8. een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria en/of
acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
9. de wijze waarop bij de uitvoering van de proefneming door middel van metingen en
registraties de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en befseerst;
f 0. schriftefijke stukken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de
proefneming op grond van de WVO is gelegaliseerd;
11. de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd.
3i-.

Proefneming andere @idStoffetz

Vergunninghoudster mag, bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen in de in onderhavige
vergunning opgenomen technische installaties die niet voldoen aan de voor vergunninghoudster
geldende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend.
Ter verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan de directeur en de directeur Afvalstoffen:
1. productnaam, samenstelling en fysisch/chelnisch/toxicofogisclse specificaties van de
sfvalstof(onder meer of het een gevaarfiike afvalstof betreft);
3I. de bron van herkomst (type bedrijf en soort proces} en de te behandelen hoeveelheid van
de afvalstof;
3. de parameters waarop de betreffende afvalstofafwijkt ten opzichte van de vigerende
acceptatiecriteria voor de betreffende be- enlof verwerkingsmethode;
4. de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt be- enlof verwerkt;
5. de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middef van metingen en registraties de
procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst:
6. de verwachte massabalans waarin aandacflt voor de emissies naar de verschillende milieucompartimenten, energieverbruik en reststromen;
7. de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de fysische/
chemischeltoxicotogische specificatics en eventuele hergehruiksmogefijkheden;
8. een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proefneming;
9. de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die jaarlijks in Nederland vrijkomt:
10, de geschatte hoeveelheid van de afvalstof die in de installatie kan worden behandeld;
1 1. een beschrijving van de huidige be- cnlof verwerkingswjjze en bestemming van de te
beproeven afvalstof;
12. de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.
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3.

4.

5.

Alg’meen
De directeur kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in de voorschriften
Q. 1 en Q.2 toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze
nadere eisen kunnen een beperlging van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te
verwerken hoeveetbeid materiaal betekenen. Tevens kan de directeur nadere eisen stellen aan
de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
Vergrlnninghoudster mag niet eerder aanvangcn met een proefneming als bedoeld in de
voorschriften Q.1 en/ofQ2, dan nadat de schriftelijke toestemming van de directeur is
ontvangen.
De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 1 maand na beëindiging van de proeftleming
aan de directeur en aan de directeur Afvalstoffen worden overgelegd. Indien de proefneming
voor vergunninghoudster aanleiding geeft tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dient
vergunninghoudster tevens te rapporteren over de door vergunninghoudster te nemen acties.

R.

KOGELMULEN

I.

In de ruimte waarin de kogelmolen staat opgesteld mag geen opslag plaatsvinden.
De afscheiding tussen de ruimte waarin de kogelmolen staat opgesteeld en de rest van gebouw 4,
dient zodanig te zin uitgevoerd dat de algehele constructie een brandwerendheid bezit van
minimaal 60 minuten.

2.

5.

Te hepnlen dat een ~~~emp~aar van de beschikking zal worden gtmmdmaan:
1. ATF Recycling BV, Re Lier 2,9206 BH Drachten;
3t. Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, pla MDG, Postbus 742,
9700 AS Groningen;
3. Regionaal Inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne, Postbus 30.020,
9700 KM Groningen;
4, Ministerie van Landbouw, ‘Natuurbeheer en Visserij, directie LNO-Noord, Postbus
30032, 9’700 RM Groningen;
5. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtel$ke Ordening en Milieubeheer, Directie
Afvalstoffen, Postbus 36945,250O GX Den Haag;
6. De Roever Milieuadvisering. Postbus 64, 5480 AR Schijndel;
7. tandeli.jk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), Postbus 241,344O AE Woerden;
8. Waterschap Hunze en ha’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

Groningen, 17 oktober 2000.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

griffier.
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BIJLAGE 1

BEGRIPPEN EN AFKQRTINGEN

Vergunninghoudster
Ons College

:
:

Directeur

:

De dienst

:

AfvaIstoffenli.jst

:

Afvalwater
BAGA
Bedrijfsafvalstoffen

:

Bedrijfshulpverlener

:

Bewaren

Bewerken

Centraal Register

ATF Recycling BV, De Lier 2 ,9206 BH Drachten:
het College van Gedeputeerde Staten, p/a de directeur van de dienst
Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, postbus 630, 9700 AP
Chlillge11;
de directeur van de dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen,
postbus 630,970O AP Groningen;
de dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, postbus 630,
9700 AP Groningen;

codelijst, samenvoeging van de Handleiding Afvalstofcode en de
LWCA-codering;
Alle water waarvan de houder zích met het oog op de verwijdering
daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen;
af;ialstoffen, niet zijnde huishoudelí.jke afvalstoffen, afiatwater,
autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen (Wm en concept-NEN 5880);
Tevens wordt onder bedrijfsafvalstoffen verstaan, ingezamelde of
afgegeven huishoudelijke afvalstoffen (PMV);
bedrÌ~$hulpverlener als bedoeld in het ArbcidsomstandighedcnbesIuit
van 15 januari 1997;
het tijdelijk opslaan van - van anderen afkomstige - (gevaarlijke)
afvalstoffen in speciaal daarvoor bestemde en gereserveerde
bewaarfacifiteiten met het oog op afgitie van deze afvalstoffen;
het veranderen van de aard of hoedanigheid door het behandefen met
fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering van:
a. alcoholen;
h, ketenen;
c. esters;
d. glycolen;
e. glycolethers;
f. glycolether-acetaten;
g. alifatische-, cyclische- en aromatische koolwaterstoffen;
h. verfafvalstoffen op waterbasis (afvalstofcode 03.08.20 1):
voorzover deze afvalstoffen zijn aan te merken als gevaarlijke
afvalstoffen.
fn deze vergunning wordt met bewerken bedoeld:
het reinigenizuiveren van vervuilde oplosmiddelhoudende
afvalstoffen waarbij (een combinatie van) de volgende
bewerkingsiustallaties kunnen worden ingezet: fiimverdampers,
destilleerketels, rectificeerketel, autoclaafen flashverdamper;
het behandelen van waterige latexstromen in de flashverdamper;
register dat voldoet a.an voorschrift A.4 van deze vergunning en altijd
aanwezig is binnen de inrichting;
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Vervotg begrippentijst

de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgaven
van het directoraat Generaal van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgeh2genheid, postbus 90804,2509 LV Voorburg;
de CPR-richtlijn “Opslag gevaariijke stoffen in emballage, opslag van
vloeistoffen en vaste stoffen O- 10 ton), 2e druk 1990;
de CPR--richtlijn “Opslag gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en
bestrijdingsmiddelen in emballage, opslag vanaf 10 ton”, te druk 1991;
een maat voor de sterkte van geluid uitgedrukt in dB(A), zoals het door
de mens wordt waargenomen. Het geluidsniveau kan worden berekend of
gemeten;
Directeur Afvalstoffen : de directeur Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtehjke ordening en Milieubeheer;
E i n d - e m í s s i e s c o r e : een maat voor de kans op een emissie van bodemverontreinigende
stoffen naar de bodem, welke wordt bepaald met de
“BodemRisicoChecklist” van de NRB;
Eindverwerking
het verbranden of storten van afvatstoffen;
onder emballage wordt verstaan: glazen en kunststof flessen, blikken en
Emballage
kunststof cans, metaicn en kunststof vaten of fiberdrums, papiercn en
kunststof zakken, houten kisten en big bags en laadketets;
Gevaarhik Afval
gevaarlijk afval, zoals aangewezen in het BACA;
het opnieuw gebruiken als product of materiaal;
Hergebruik
het energetiseh gemiddeide geluidniveau over een bepaalde periode;
LAecl
Nederlandse Emissie Richthjnen;
NEK
het Nederlands Normalisatie Instituut;
NNI
Nederlandse
&ichtlíjnen I&dembescherming bedrijfsmatige activiteiten
NRB
het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide
Nuttigc toepassing
componenten in een andere functie dan waarvoor zc oorspronkelijk
waren bestemd;
Ongewenste afvalstoffen : die afvalstoffen die onverhoopt in een geaccepteerde part;j afvalstoffen
aanwezig bhjken te zÍjn en op grond van de vergunning niet
geaccepteerd hadden mogen worden;
Opslaan
al die handelingen waarbij een gevaarlijke afvalstofvoor een korte of
langere tiljd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden
Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenpakken,
overpakken, ompakken, opbulken, samenvoegen en het uitsorteren,
scheiden en demonteren van onderdelen, voor zover aard en
samencteliing van de gevaarlijke afvalstoffen daarbi-j niet veranderen;
f)verslaan
handelingen zoals (be)laden, lossen, overladen, hevelen e.d., ai dan niet
op pneumatische of mechanische wîjze, bi-jvoorbeeid door middel van
kranen, transportbanden of leidingen, waarbij de afvalstoffen op of in
een ander voer- of vaartuig {ook containers) worden gebracht;
Overtap- en ompakactiviteiten
activiteiten in de sorteerruimte, waarbij gelijksoortige afvalstoffen en
gevaarlijk afval worden samengevoegd;
Provinciale Milieu Verordening van de provincie Groningen:
PMV
Verwerken
onder verwerken kan worden verstaan het doen opgaan van een
(grond)stof, halffabrikaat of product in een groter geheel of nieuw
produet. Het gebruik van een (eind)produet in de voor dat product
bedoelde toepassing is geen vorm van bewerken of verwerken zoals in
dit besluit bedoeld;

CPR
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Vervolg begrippenlijst
VLG
:
Vloeistofdichte vloer :

VVGB
WITI

:
:

Regeling vervoer ovex land van gevaarlijke stoffen;
een vloer die voldoet aan de Nationale Beoordelingsrichtlijnen voor
vloeistofdichte verhardinl;sconstructies: 13RL 23 19 (15-3-‘94) of BRL
2362 (J4- J -‘94); één en ander in overleg met de dienst;
Verklaring Van Geen Bedenkingen als bedoeld in art. 8.36 van de Wm;
de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsblad IK, 80,
incJusiefdaarna aangebrachte wijzigingen
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BXJLAGE 2

RANDVOORWAARDEN ACCEPTATIEPROCEf)URE

j&rndvcmrwam&n hij het oy~sfdkmi van de he.schr@&g

van de accc~tntiel,voc.

De bes&+ing van de acceptatiepracedurc moet het volledigc traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire cmtduener tot en met het moment dat de aangeboden gevaarlijke afvalstuffen in
ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens moet beschreven worden hoe de procedure
verloopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd. De beschriSjving van de acceptatieprocedure
dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
A.

De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste
moet leveren bi-j de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bi-j de primaire ontdoener monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.

R.

Een bcschri.jving van het moment waarop de feiteli-jke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (ISj primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedri.jf of nog later). Indien gebruik wordt
gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het “standaard” vervoerscontraet.

c.

Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
wijze van verpakking;
de minimale en/of maximale partijgrootte;
eventuele standaard aanlev~ringscontracten.

13.

Een beschri-jving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke
gevallen afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.

E,

Een heschri~jving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens
zijn verwerkt:
de ucceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be/vcrwerkingstechnieken;
de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit,
vlampunt, dampspanning, toxiciteit, etcf;
..
de afvalstromen die alleen ai op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.

IJ.

Een bes&+jving van de wi,jzc van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan,
waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsreringsmethode in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
cie situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
- de analysering van een bepaalde afvalstof (o,a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern laboratoriurn;
de wiize waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire
ontdocner{s) worden beoordeeld.

G.

Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financíëic administratie, de meldingen die
gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.
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BIJLAGE 3 RANDVOORWAARDEN ADMZNfSTMTIEYROCEntTRE
A.

lx

c.

D.

13.

F.

De administratie moet zodanig van opzet z$n dat alle bewegingen van de goederen binnen het
bedrijf kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de
goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring op te
sturen administratie te worden gevoegd. Onder goederen wordt in deze bijlage verstaan alle
gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband houdende productstromen. Hieronder zijn in ieder
geval begrepen alle stoffen die worden toegevoegd dan wel afgescheiden van de gevaarlijke
afvalstoffen.
Van alle geaccepteerde partijen afvaistaffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a.
naam, adres en woonplaats ontdoener;
b.
naam, adres en woonplaats transporteur;
locatie van herkomst;
c.
d.
datum van ontvangst;
de hoeveelheid (tonnen);
e.
f.
omschri.jving aard en samenstelling;
een analyserapport, indien van toepassing;
g.
h.
afvalstoffencode.
Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de votgendc gegevens worden
geregistreerd:
naam, adres en woonplaats geadresseerde;
a.
b.
naam, adres en woonplaats transporteur;
afleveradres;
C.
d.
datum van afvoer;
e.
de hoeveelheid (tonnen);
f:
omschrijving aard en samenstelling;
analysegegevens (bijvoorbeeld analyserapport), dan wel product/procescertifcaten;
6.
h.
afvalstoffencode.
Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a.
naam, adres en woonplaats ontdoener;
b.
naam, adres en woonplaats transporteur;
locatie van herkomst;
1:
datum van ontvangst;
de hoeveelheid (tonnen);
e.
omschrijving aard en samenstelling;
f.
afvalstoffencode;
6ll.
reden van weigering;
naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn.
i.
Van alle be-/verwerkte (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a . de hoeveelheden be-/verwerkte (grond)stoffen en/of afvalstoffen;
b. de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de productie of be-/verwerking
van de afvalstoffen;
c . de optredende verliezen uitgedrukt in kilogrammen cn/of liters;
d, een verwijzing naar eventuele analyserapporten van de diverse deelstramen.
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen goederenadministratie en financiële administratie.
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Vervolg : Biilaee 3 ‘Xandvoorwa:

len administratie”

ti,

Binnen de inrichting moet
geaccepteerde en afgevoerde
gebruikte weeginstallatie mc
Nederlands Meetinstituut zi-j
inrichting aanwezig zijn.

en registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van
utijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van
geijkt. Een rapport van de meest recente ijking moet in

fl.

Be geregistreerde gegevens I
jaar in de inrichting worden t!

eten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste drie
paard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden

de
De
het
de

gegCW2n.

1.

Na afloop van ieder jaar 01
getotaliseerde gegevens van
Gedeputeerde Staten. Ten he
inrichting moeten in dit aver
houden met de in de eerste to

erzuek van Gedeputeerde Staten dient een overziclrt van dc
et eerste tot en met zesde lid, te worden spgestuurd naar
rve van het compbmenteren van de afvalstoffentzatans van de
ht tevens de productstromen worden meegenomen die verband
let zesde lid geregistreerde afvalstaffen.

Tevens moet op datzelfde r
Optredende verschillen, onde
dienen te worden verklaard.

nent een opname worden gemaakt vm de fysieke votxraad.
xer tussen de fysieke voorraad en de administratieve voorraad,

Van geweigerde partijen afvalstof&
Gedeputeerde Staten.

met direct, binnen 24 uur, meIding worden gedaan aan
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BIJLAGE 4
TEKENZNG MET REFERENTJEPUNTEN GELUIDSVQORSCWRIFTEN

Revisievergunning ATF

Vergunningpunten van de geluidvoorschrrften

VERKLARTNG VAN GEEN BED

WINGEN (VVGB)
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Ministerie van Volkshuisvesting,
Wmtelijke Ordening en Milieubeheer

Directie StofTen.

Afvatstoffen.

Streling (645)

het College van gedeputeerde staten
van Groningen
Postbus 630
9700 AP Groningen

Uw kenmerk

Uw brief

Onderwerp

.Verklaring van geen bedenkingen
inzake : ATF Recycling B,V.
: Groningen
te

Hierbij zend ik u de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 8.36 van de Wet
milieubeheer.
Tegen de verkla>ig van geen bedenkingen kan uitsluitend door het College van
gedeputeerde staten beroep worden ingesteld binnen zes weken met ingang van de dag na
de dag waarop een exemplaar van de besohikking waarop de verklaring betrekking heet ter
inzage is gelegd. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 E!4 Ben Haag. Indien
beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek tot een voorlopige vootiening worden
gedaan. Een dergefijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling
bestuursrechtspraak.
De Minister van Voikshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mífieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
0.1, de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Strating.

. . .c...

Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en Milieo&heer

DIRECTORAAT-GENERAAL M1LlEUBEHEER

MBA nr.

: 2cWOtqS#L

Re Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubehaar
Op 27 september 2000 is van het
kenmerk UOfi3.067b/38, RMM, of
als bedoeld in arU& 8.36 van dc
vergunning op grond van de Wet
noemen ATF) voor het opslaan e

verklaart,

hIkge van gede+taefde staten van Groningen een vafzmk,
wgen om afgifte van een verkfafing van geen bedenkingen
Wat milieubeheer met batrekking tot de aanvraag om een
nilieubaiteer van ATF Recyciìng B.V. te Groningen (hierna te
1 be-lvemrken van gevaariijks afvalstoffen.

Ten aanzien van dit verzoek wor d het volgende overwogen:

AANVRAAG
Op 26 &tober 1999 is door AF een aanv’mag ingediend om ean vergunning ingevolge artikei
8,4, eerste lid, van de Wet mí&ubeheer (VVm) voor het veranderen van de inrichting en voor het
in werking hebben na dia verandering van de gahefe inrichting, mede strekkende tot vervanging
van aardar ve&ende vergunningen vaar de gehela inrichting, gelegen aan Duinkarkenstraat 2630 te Groningen.
De aanvraag heeft betrekking op het opslaan, overslaan, bewerken en verwerken van
aplosmiddelhoudende
afvalstoff&n en waterige latexstromen.
REMTWiJDTE VAN DE VERKlAR#NC

Een vergunning op grond van de Wm wordt ingevolge artikel 8.36, eerste lid, van de Wm niet
verleend dan nadat de Minis& van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) heeft verklaard dat hij daartegen geen badankingen heeft, voor zovar het een inricttting
betreft als bedoeld in bijiage lil van het fnrichtingen- en vergunningenbesluit mifieubeheer (lvb).
Up grond van categorie 1, onder 4” van bijkqe 111 van het lvb is een wgb veraist VQOT het ba/verwerken van verfafval of verpakkingsmateriaal
dat verfresten beval,

vervolgvef:

7

op gfQnd van categorie 2, onder 1” van bijlage lil van het ivb is een wgb vereist vQQf het
destilleren van vloeibare koolwaterstoffen voor zover deze afvaJstoffen zijn aan te merken als
gevaarlijke afvalstoffen.
Deze wgb is tevens vereist voor het uitvoeren van proefnemingen voor zover deze betrekking
hebben op afvalstoffen of activiteiten als bedoeld in bijlage 111 van het fvb.
Deze verkiarfng heeft derhalve betrekking op het opslaan en be-/verwerken van:
- Qpfosmkidethoudende afvalstoffen (alifatische kQQlwaterstQffen,
arsmatische kooiwaterstoffen, ketenen, esters, afkuholen, glycolethers, glycoletheresters);
- waterige latexstromen;
voQf zover deze afvalstoffen zijn aan te merken als gevaarlijke afvafstoffen.
lngevofge artikel 8.36 van de Wm heeft de verklaring betrekking up & verwiidenngshandefingen ten aanzien van de betrokken afvalstoffen in de aangewezen categorie van het tvb (zie nota
van toefichtfng op het ivb). Deze verklaring heeft derhafve tevens betrekking op het opslaan van
gevaarffjke afvalstoffen.

. . . . . .,.

Met aveMaan worden handelingen met gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting bedoeld
zoals het (be)laden, lossen, overfaden, hevelen en dergeffjke, af dan niet op pneumatische af
mechanische wijze (bijvoorbeeld door middef van kranen, transportbanden of leidingen), waarbij
de afvafstoffen op of in een ander voer- of vaartuig worden gebracht, Aangezien overgeslagen
afvalstoffen niet worden b&verwerkt binnen de inrichting, ziet de wgb niet toe op het overstaan
van afvaîstoffen.

PROCESBESCWRlJVlNG
ATF vraagt vergunning aan voor het be-/venfwerken van in totaal 5.000 ton oplosmiddelen per
jaar. In de onderstaande tabel is aangegeven in wetke grotendeels al beschikbare
destillatieapparatuur de Qptosmiddelen zuilen worden ba-/verwerkt.
.
.,: .,.,.,. .::

3 filmverdampers
1 autoclaaf

laagkokende geeblorserde kootwaterstQfFen!
/ hoogkokende uplosmiddelen
1kleine partijen van vaste stoffen met oplosmiddel/
kleine partijen vloeibare opfosmiddel&
met een
relatief hoog gehalte aan vaste staf/ dikvfoeibars

De kQQkpunten van de oplosmiddelen die ATF wil wverwerken bevinden zich afhankelijk van
de toepassing tussen 120 en 260°C.
CIestiffeerketef
In de destiflatieketel worden verontreinigde opfosmiddefen onder verminderde druk opgewarmd.
Als g@volg van verwarming verdampen de oplosmiddelen en blijft de verontreiniging in de ketel
achter,

vewc?igYei:
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De destillatieketel wordt toegepast voor het zuiveren van een opiosmiddel(mengsel)
verontreinigd met een gemiddeld gehalte aan vaste stof/hougkokonde
componenten (emulsies).
Tevens kan de destiiteerketei
worden ingezet voor het zuiveren van kleine partijen
verontreinigde oplosmiddelen met een taag gehalte aan vaste staffhoogkokende
componenten
welke (vanuit procesteechnisçhe en economische overwegingen) niet in de fifmverdamper
verwerkt kunnen worden.
Rectificeerketel/kolom
Door het groter scheidend vermogen van de rectificeerkolom is het mogelijk om in deze ketel
mengsels van twee verschiitende oplosmiddelen van elkaar te scheiden (mits deze geen
azeotropiseh mengsel vormen). Verder beschikt de kolom over een refiux waarmee destilaat
boven in de kokxn wordt teruggevoerd. De reetììcee&okrm
~ordf ingezet voor het verwijderen
van een vloeibare verontreiniging uit een opiocmiddei(mengsei)
of voor het scheiden van
opiosmiddeien (bij vokfoende verschil in vluchtigheid).
Filmverdamoer
De filmverdamper bestaat uit een kolom waarin een as met schoepen ronddraait. Vanuit een
voedingstank wordt continu vuil product boven in de filmverdamper
toegevoerd. Onder invked
van de zwaartekracht loopt dit vuile product door de koturn naar beneden, waarbij het met
behulp van draaiende schoepen, ais een dunne vloeistoffìlm, over de wand van de kolom wordt
verdeeld, De fitmverdamper wordt ingezet voor het zuiveren van een oplosmiddei(mengseI)
verontreinigd met een laag gehatte aan vaste stof/ hoogkokende componenten. Gezien de
continue procesvoering van de filmverdamper kunnen hierin alleen middelgrote tot grotere
partijen gezuiverd worden.
Autuciaaf
Vaste stoffen met oplosmiddelen worden met verpakking in de autodaaf gep&tst. Vloeistoffen
worden in kleine bakken met een relatief groot verdampingsoppetiak in de autoctaaf geplaatst,
De gevulde autoclaaf wordt bij een vastgestekie druk met behulp van een in de mantel
aangebrachte stoomspiraal op temperatuur gebracht. De verwarming vindt plaats totdat er
vrijwel geen oplosmiddel uitdampt en het residu droog en uitgehard is.
Flashverdamoer
De flashverdamper werkt op basis van verdamping ten gevoige van expansie. De vloeibare
stroom wordt bij een lage thermische belasting in een onder vacuüm staand vat gespoten. Door
het ontstane spanningsverschit
verdampt het vluchtige deet uit de aangeboden stroom. De
flashverdamper vindt zijn toepassing bij kritische stromen welke ongewenste spontane reacties
kunnen geven. Waterige latexstromen zijn een voorbeeld van zo’n kritische stroom. De
pigmentstoffen/
latex/ watergedragen verf wardt teruggewonnen voor eventueet hergebruik.
Centrifuge autuciaaf
Met behulp van de centrifwe kan een voorafscheiding van de vloeibare componenten uit
siunies en studges wurden verkregen. Beide stromen uit de centrifuge, zowel de vloeistofstroom
ats het residu worden vervolgens bewerkt in een van de andere installaties.
Centrifuae voor het scheiden van niet menubare vloeist@fen
Met behulp van een vfoeistofcentrífuge
kunnen stromen van niet-mengbare optosmiddelen van
elkaar worden gescheiden. Deze techniek is slechts toepasbaar voor zeer specifieke, zelden
voorkomende afvalstromen.
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Proefneminsen
ATF verzoekt om ten behoeve van verdere ontwikkeling van be- en verwerkingstechnieken
proeven te mogen uitvoeren in andere dan de vergunde be- en verwerkingsinstaffatíe. Tevens
verzoekt ATF de be- en verwerking te mogen beproeven van, nog niet vergunde, afvalstoffen.
De proefnemingen zuilen ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

MNVULLENDE GEGEVENS
Op 21 januari 2600 zijn aanvuttende gegevens ontvangen. ATF geeft hierin aan dat de delen
uit de vergunningaanvraag die betrekking hebben op de banddroger worden ingetrokken. In de
banddroger kunnen verfstudges afkomstig van een verfbehandetingsinstatlaties (VU) worden
behandeld, De aanvraag heeft dus geen betrekking op het bewerken van verfstudges afkomstig
van een VBJ.
Op 77 februari 2000 zijn aanvullende gegevens met betrekking tot de watenge latexstroom
ontvangen. ATF geeft aan dat de bedoelde latexstroom afkomstig is van een productieproces
van tién specifieke ontdoener. De stroom bestaat uit circa 60% water, 40 % acrylaat en 2 %
vulstoffen en pigmenten en wordt door ATF bewerkt in de flashverdamper.

HWDtGE VERGUhlNlNGS1T~ATlE
Aan ATF is een vergunning verleend voor de regeneratie door destillatie van vloeibare @hloor)kuotwaterstatfen
met een kookpunt van minimaal 40°C in het kader van de Wet milieubeheer.
De vergunning is verleend tot 1 januari 2000.

MEERJARENPtAN GEVAARUJKE AFVAlSTOFFEN
Een verklaring van geen bedenkingen (wgb) kan op grond van artikel 8.36 van de Wm slechts
in het belang van een doelmatige verwijdering van de betrokken afvalstoffen worden geweigerd.
De artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 van de Wm zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover die
artiketen betrekking hebben ap de doelmatige verwijdering van afvalstoffen.
Op grond van artikel 8.8, tweede fid, onder a, van de Wm moet het bevoegd gezag rekening
houden met het geldende mitîeubeleidsplan.
Voor de Minister van VROM is dit het Nationaal Milieubeteidsplan.
Het hierin verwoorde beleid ten aanzien van de doetmatige verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen, is uitgewerkt in het Meetjarenpian Gevaarlijke Afvalstoffen (MJP-GA
II), Dit MJP-GA tl is op 22 mei 1997 vastgesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en up
11 juni 1997 door de Minister van VROM, In het MJP-GA II is het beleid ten aanzien van
gevaanijke afvalstoffen voor de periode 1997 tot 2007 vastgelegd.
Voor de toetsing van de voorgenomen activiteiten op hun bijdrage aan de doelmatige
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen worden ingevolge het MJP-GA ll de aspecten
continuiteit, effectieve en effkSënte verwijdering, capaciteit, spreiding en effectief toezicht (en
nazorg bij stortplaatsen) onderscheiden.
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VAN YEEN BEDENKINGEN

Advies rrruvincie Groninggr~
Op 9 maart is van de provincie C oningen een verzoek, kenmerk nf- CW3.539all0, ontvangen
(up grond van atikel8.37, zesde lid, van de Wm) voor het onWerp van de vet?cbirig.
&oningen aan dat zi7 adviseren om de ontwerp-verklaring
van
nfonn de aanvraag, met inachfneming van hefgeen gesteld
tieftoezichf is het van befang dal vergunn@houdster een
Mratiesysfeem heeft en dat deugde&ke acceptatk?- en
bemonstetingspmcadures voor g /aar@ke afvalstoffen worden gehanteerd B# de aanvraag zijn,
gevoegd. De provincie is
in de bijlage 4 en 5, de accep rtie- en adm~nj~attieproccedu~es
voornemens om in de (ontwem zeschikking op de aanvraag van AF randvoorwaarden te
stelten aan de acceptatie- en ac ~inistratieprocedure. Zij geef? aan dat de aanvraag in grofe
!#nen voldoende infonnatì~ geeft, 4anvullende infonnafie moet echter worden gegeven over de
volgende punten voof de acceptatiepmcedure:
r
Er d i e n t t e worden a a n g e g e v e n op wefk m o m e n t d e feWijke o n t v a n g s t
feigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf
of Maf). Indien gebruik WW& gemaakt van fransporfeurs moet een kopie women ingesfofen
van het *standaard” vervbecxontract;
Op weike wijze verband is gelegd tussen de goederen/ financiële administratie, de
meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de Provinciafa Wielt-verordening
(PMV) en de acceptafiepnxedure.

In haar advies geeft de provincie
geen be&nkiBgen af te geven c
in het MJP-GA It. Voor een et%
deugdelijk administratie- en re

De adminisírafiepncedure moef de volgende aanvu#ende informatie bevatten:
- Er dient aan sfuitend vtiand te bestaan tussen de goedemnadmìnisfrat en de fnanciëìe

-

administratie;
Voor wat de betreft de uitgaande goederenstroom dient de administrafie de volgende

gegevens te bevaften:
de datum van afgifte;
- aan wie de goederen werden afgeleverd;
aard van de goederen en de afvafsto@“ncode-;
de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij
vermefd het suoftefijk gewicht);
de wijze waarop de guederen zijn afgegeven;
een venfviizing naaf een eventueel analyserapport;
het tarief dat in rekening is gebracht;
het bedrag dat is betaald c.q. is ontvangen.

Doefmaticlheidsfieoordefincl

door het Ministerie van VROM

Naar aanleiding van het advies van de provincie Groningen wordt btet volgende opgemerkt.
continuïteit
De overheid heeft als taak bewaking van de continuiteit van de verwijdering van afvalstoffen.
Vuorkomen moet worden dat ongewenste situaties zaaks ophoping van gevaarlijke afvafstuffen
op bedfijkiteffeinen, ontstaan,
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Eén van de gehanteerde argumenten om de continufteit van een bedrijf te toetsen,
van faillissement de overheid opgezadeld wordt met een hoeveelheid opgeslagen

is dat ingeval
afvafs~&f~n.

Om beslag op overheidsgeld te voorkomen, dienen gelden gereserveerd te worden door de
vergunninghoudster voor de verwijdering van op het terrein van de vergunninghoudster
opgeslagen afvalstoffen. Up grond van de Wm zat een Algemene Maatregel van Bestuur
(AM@) worden opgestetd waarin wordt opgenomen dat het bevoegd gezag met betrekking tot
inrichtingen voor het bewaren of verdere verwijdering van gevaartijke afvalstoffen een finan&&
zekerheidsstelling kan eisen.
Op dit moment zijn geen redenen aanwezig om aan te nemen dat de financi~e eontinufteit
ATF niet zou zijn gewaarborgd.

van

effectiviteit en efficiëntie van de verwijdering
aigemeen
De minimale hoogwaardigheid van de verwijdering van een bepaalde afvalstroom, wordt minimumstandaard genoemd. De minimumstandaard wordt per sectorplan aangegeven. Re
technische specificaties van de minimumstandaard atsmede de scores op de verschillende
milieuthema’s zijn beschreven in het Miiieu-efTectrapport (MER) met bijbehorende bijfagen, dat
ten behoeve van het MJP-GA ti is opgesteld en de Errata MER MJP-GA 14, waarin heririene
berekeningen zijn opgenomen, Voor verwijderingstechnieken die leiden tot even hoogwaardige
of hoogwaardiger verwijdering wordt in beginsel vergunning verleend. Verwijdering op een wijze
laagwaardiger dan de minimumstandaard zal niet worden vergund. Bij de beoordeling van een
nieuw initiatief dienen tevens de argumenten die hebben geleid tot de minimumstandaard,
betrokken te worden. Ais een bedrijf een bepaalde techniek wil gaan toepassen, zal dit bedrijf
moeten aantonen dat deze techniek tenminste even hoogwaardig is a4s de techniek die
aangemerkt wordt als minimumstandaard. Voor de bepaling van de hoogwaardigheid van een
verwijderingstechniek
moeten de milieueffecten worden geïnventatiseerd en beoordeeld. In het
MER dat ten behoeve van dit MJP-GA 11 is opgesteld, ís dit gebeurd aan de hand van een aantai
milieuthema’s. Met behulp van de levenscyelusanalyse (LCA-methode) is bepaald welke
bijdragen bepaaide technieken leveren aan de milieuthema’s. De initiatiefnemer dient de
vergelijking op dezelfde wijze met behulp van de LCA-methode uit te voeren.
Hieronder is voor de diverse wgb-plichtige afvalstoffen en activiteiten de beoordeling ten
aanzien van de effectiviteit en de effk%ntie van de verwijdering opgenomen.
opiosmiddeien
In sectorp4an 4 van het MJP-GA Ii is de minimumstandaard voor de be-/verwerking van
oplosmiddelen als volgt omschreven:
Doordat verontreinigde oplosmiddelen door middel van destillatie geshikt worden gemaakt voor
nuttige toepassing wordt de inzet van nieuwe primaire grondstoffen beperkt Aangezien uit de
praktijk bfijkt dat destilieren van monostromen halogeenarme oplosmiddelen economisch gezien
tot de mogelijkheden behoort mits de afzet van het regeneraat is verzekerd, wordt voor
regenereerbare ha4ogeenarme
oplosmiddelen destiileren als minimumstandaard gekozen. De
minimumstandaard voor halogeenhoudende koolwaterstoffen is destillatie of verbranden.

:.
.,.,.,.,.
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De minimumstandaard voor destillatie is drumdestillatie of filmverdamping. fn deze instaflatie
worden eenvoudig te scheiden aplosmiddeten
gedestilleerd. Verder kunnen complexere
mengsels door middel van gefractioneerde destillatie worden bewerkt. Ook hiervoor kan
vergunning worden verleend.
ATF is een bestaande vergunninghouder voor het destilleren van vloeibare
(chtoor}koolwaterstofn. De vloeibare (cbloor~aulwatersto~en worden gescheiden in een
herbruikbaar product en een residu. Het residu wordt naar derden afgevoerd ter verbranding.
Door de verschillende soarten destillatie-apparatuur is ATF ín staat zeef versch%ende
oplosmiddefen te be-lvennrerken tot een herbruikbaar product. ATF voldoet met de gevraagde
werkwijze aan de in het NIJP-GA 11 opgenomen minimumstandaard voor het be/verwerken van
oplosmiddeten.
verfahfalstoffen

op waterbasis

fn sectorptan 38 van het MJP-GA LI is voor het verbranden van gevaarlijke
volgende omschreven:

afvalstoffen het

Voor het verbranden van gevaarlijke atialstoffen kan onderscheid worden gemaakt in:
nuttige toepassing door materiaafhergebruik;
nuttige toepassing met als hoofdgebruik brandstof;
- definitieve verwijdering door verbranding.
Voor een aantal brandbare afvalstromen is nuttige toepassing door materiaalhergebruik
mogetijk, door middel van bewerking of inzet in een productieproces. Op grond van artikel 10.1
van de Wm wordt aan deze vormen van materiaalhergebruik de voorkeur gegeven boven
nuttige toepassing als hoofdgebruik brandstof of definitieve verwijdering door verbranding.
Door het bewerken van de waterige latexstroom wordt deze ontwaterd en ontstaat een fractie
die eventueel kan worden hergebruikt als vulmiddel. Deze bewerking is in het belang van een
doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Hef kan ATF derhalve worden toegestaan om een
waterige fatexstroom (voor) te bewerken in de flashverdamper.
Zoals uit de aanvultende gegevens blijkt heeft de vergunning geen betrekking op het bewerken
van verfafvaistoffen afkomstig van een verfbehandelingsinstaltatie,
dit deel van de
vergunningaanvraag is door ATF ingetrokken. liet wordt ATF alleen toegestaan om
verfafvalstoffen op waterbasis niet afkomstig van een verfbehandelingsinstallatie
te be/verwerken.

De vergunningaanvraag heeft mede betrekking op het uitvoeren van proefnemingen.
f%oefverwerkingen die tot doel hebben het ontwikkelen van een hoogwaardiger techniek zullen,
gelet op het betang van innovatie, in beginsel positief worden beoordeeld. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt in twee situaties:
1. Het beproeven van een niet eerder toegepaste techniek, waarvan wordt verwacht dat deze
leidt tut een in milieuhygiëtiisch opzicht betere verwijdering. Een dergelijke verbetering kan
kwantitatief (minder afval&ffen) of kwa#itatief zijn {afname van de milieubelasting van de
afvalstoffen),
2. liet be-/verwerken van andere afvaistoffen dan die expliciet zijn vergund.
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f%?efflemingen
worden gekenmerkt door de beperkte duur (maximaal 6 naande~) en &
beperkte hoeveelheid afvalstoffen die worden verwerkt om de noodzskoiijke informafjj fe
vergaren.
In het beiang van een zo hoogwaardig mogelijke be-/verwerking zijn er geen bt&wdkgen tegen
hef verfenen van een vergunning voor het uitvoeren van proefverwerkingen, mifs in de
voorschriften een rapportageverplichting wordt opgenomen-

Met betrekking tof de vergunningtermijn is in het MJP-GA 11 opgenomen dat vergunningen voor
de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen in principe voor maximaal vijf jaar worden verFeend.
In de volgende gevalten is echter een vergunningtermijn van maximaal tien jaar mogelijk:
- als de groatte van de investering, de terugverdientijd en de rentabititeft van investeringen
hiertoe aanleiding geven of;
.9 indien het een sector (of deelstroom daarvan) betreft waarvoor op korte termijn geen
ontwikkelingen zijn te verwachten die leiden tot een hoogwaardigere verwijdering,

I...

Voor de door AF aangevraagde afvalstoffen kan de vergunning worden verleend voor 10 jaar
voor hef destilleren van oplosmiddelen en 5 jaar voor het bewerken van verfafvat op waterbasis.
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 5 jaar omdat de intentie is om het bedrijf
binnen deze periode te verplaatsen naar Drachten. De vergunning wordt derhalve verieend voor
een periode van 5 jaar tot 1 januari 2005.
eoncurrentíf3
Een voorwaarde voor effectieve en efficiënte verwijdering van gevaarfíjke afvalstoffen is dat
ontdoeners eenvoudig (laagdrempefig) terecht kunnen bij inzamelaars en be-/verwerkers. Het
aantal vergunninghoud(st en de mate van hun onderlinge concurrentie ís daarbij een
belangrijke factor. Concurrentie leidt immers tot lagere tarieven en betere bediening van de
ontdoeners. Door het zoveef mogelijk openstelfen van de grenzen binnen de EU voor de nuttig
toe te passen gevaarlijke afvatstoffen zal de concurrentie toenemen, Door deze beleidswijziging
wordt er bij de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen alleen nog bij de inzameling en
definitieve verwijdering een beperking aan de vrije markt opgelegd door de overheid.
capaciteit
Als gevolg van het gewijzigde in- en uitvoerbeleid (in- en uitvoer bij nuttige toepassing is ook
mogetijk bij gefijke mate van nuttige toepassing) zal geen capaciteitsregulenng meer
plaatsvinden bij de vergunningverlening voor het be- en verwerken van gevaarlijke afvafsfoffen
ten behoeve van nuttige toepassing. Er zijn dan ook geen redenen om de vergunning op grond
van overwegingen met betrekking tot de capaciteit te weigefen.
Door de meer vrije markt bij het be-/verwerken (met name nuttige toepassing) van gevaarlijke
afvalstoffen, ontstaat de mogelijkheid dat Nederlandse gevaarlijke afvalstuffen moeten worden
uitgevoerd omdat de Nederlandse installaties door hef be-/verwerken van buitenlands afval
geen capaciteit meer beschikbaar hebben. Aangezien dit een ongewild effect is, zal in de
vergunningen voor het be-/verwerken van gevaarlijke afvafstoffen een acceptatieplicht voor
Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen worden opgenomen. De acceptatieplicht betekent echter
geen verwerkingsplicht voor de vergunninghoudster. Daarbij zal geen tariefregulenng
ptaatsvinden. ervan uitgaande dat redelijke tarieven in rekening worden gebracht.

. . ..i...
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Tariefreguiering kan wel ptaatsvi
misbruik wordt gemaakt door ve

jen indien uit een audit bfijkt dat door beperkte concurrentie
unninghoudster van haar positie.

spreiding
Vanwege de relatief geringe tran jortafstanden binnen Nederland zijn er geen redenen om op
grond van overwegingen met ti rekking tot de spreiding van inrichtingen de vergunning te
weigeren,

Goede verrrijdering van gevaari .e afvatstoffen vergt grote investeringen om het benodigde
niveau van mifieubeschermendr ,xxx&ningen te realiseren. C)e kosten zijn mede hierdoor
hoog. Het niet volgens de regels wijderen van gevaarlijke afvalstoffen is derhalve verleidegjk.
Voor het bevorderen van een lekvrije verwijderíng is vergroting van de handhaafbaarheid van
wezenlijk belang. De beleidskeuzen moeten bijdragen tut een goed controleerbare structuur.
Effectief toezicht op de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen is van essentieel belang, In
onderhavige aanvraag heeft ATF een beschrijving van de acceptatieprocedure en de
goederenadministratie opgenomen.
De beschrijving van de acceptatieprocedure voldoet niet aan de daaraan gestelde voorwaarden.
In haar advies geef% de provincie aan wetke aanvullende gegevens in de acceptatie- en
administratieprocedure moet worden opgenomen. Tevens wordt opgemerkt dat momenteet
actiepunt 1 i .4.1 uit het MJP-GA II wordt uitgevoerd. t~3innen dit actiepunt wordt onderzocht
onder welke randvoorwaarden het uit milieuhygiënisch
en economisch oogpunt gezien gewenst
is, verontreinigde oplosmiddelen aan te bieden aan een destillateur. ATF dient derhalve binnen
&Sn maand na het van kracht worden van de vergunning de aeceptatieprocedure zodanig te
wijzigen dat hierin de volgende gegevens worden opgenomen:
de door ATF geaccepteerde oplosmìddethoudende afvalstromen {aan de hand van de
afvak5tofcodefijst);
.
de randvoorwaarden (soort afvatstof, minimale hoeveelheid, verontreehigingsgraad,
afietmogelijkheden geregenereerd produ~tf die door ATF worden toegepast bij de
beoordeling of de oplosmiddelen verantwoord kunnen worden gedestilleerd.
scheiden en gescheiden houden
Op 18 april 1998 is de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstuffen
(27 maart 1998, sterf. 72) in weeing getreden (hierna te noemen Regeling). Op grond van deze
regeling dient de drijver van een inrichting voor het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen de
in ontvangst genomen afvalstaffen behorende tot verschillende categotie~n van gevaarfijka
afvalstoffen, gescheiden te houden van elkaar, van andere afvalsEoffen en van stoffen,
preparaten en andere producten .
Voorts dient de drÍjver van de inrichting bij het ín ontvangst nemen van gevaarlijke afvalstoffen
de afvafstoffen behorende tot verschillende oategorÍe& van gevaarlijke afvalstoffen te scheitien
van elkaar, van andere afvalstoffen en van stuffen, preparaten en andere producten.
De regeting heeft een directe werking op de daarin genoemde inrichtingen voor het opslaan,
overstaan, be-/vewerken of vernietigen van gevaarlijke afvatstoffen en heeft derhatve ook
betrekking op de inrichting van ATF.
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Up grond van artikel 4 van de regeling kan het bevoegd gezag indien het belang van de
bescherming van hef mifieu zich hier niet tegen verzet, aan de vergunning voorschriften
verbinden dat bepaafde in de vergunning aangewezen gevaarlijke afvalstoffen wel mogen
worden gemengd met daarin aangewezen andere stoffen. Uit de toelichting bij de regefing blijkt
dat het bevoegd gezag op grond van hoofdstuk 8 van de Wm in de vergunningvoorschriften
nadere of aanvullende bepalingen dan vermefd in de regeling kan opnemen met betrekking tot
het scheiden of gescheiden houden.
ATF vraagt geen ontheffing aan voor het samenvoegen van oplosmiddelen behorende tot
verschillende categorieën van de Regeling. ATF dient derhalve te destilleren oplosmiddelen
behorende tot verschillende categorieën van de Regeling gescheiden te houden. Overigens is
geen verklaring vereist voor het samenvoegen van gevaarlijke afvalstoffen diks niet worden
gedestilfeerd. Deze activiteit wordt door de provincie beoordeeld in de Wm vergunning.
. . .z. . .

Het is in het belang van een doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen om de
gevraagde vergunning te verlenen voor het opslaan en be-/verwerken van:
a. oplosmiddelhoudende afvalstoffen;
b. verf op waterbasis (8388.201)

f3EFfNfTfEVE MRKLARtRG VAN GEEN BEDENKINGEN
Advies txovincie Gpninrren
Op 27 september 2QOO is van de provincie Groningen, een advies kenmerk nr:00/‘13.06713/38,
RMM, ontvangen (op grond van artikel 8.37. zesde tid van de Wm) over de definitieve
verklaring. De provincie Groningen deelt in haar advies mede dat naar aanleiding van de
bekendmaking van de aanvraag en de ontwerpbeschikking geen bedenkingen zijn ingebracht,
noch adviezen zijn uitgebracht. De provincie Groningen verzoekt de definitieve verkkfaring van
geen bedenkingen af te geven conform de ontwerp-verklaring.
Doefmatisheidsfxoordeffn~ door het Ministerie van VROM
Het is in het belang van een doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen om de
gevraagde vergunning voor het be-/verwerken van oplosmiddefhaudende afvalstoffen en verf
op waterbasis te vertenen, mits hieraan voorschriften en beperkingen worden gesteld.

OP TE NEMEN BEPERKINGEN EN VOORSCHRIFTEN
Ter voldoening aan de eerdergenoemde beleidsuitgangspunten is het noodzakelijk aan de
vergunning voorschriften en beperkingen te verbinden.
begrippen en af%ortingen
Ten behoeve van een éénduidige interpretatie van de voorschriften en beperkingen is artikel 1
opgenomen.

termijn

In de beoordeling is gemotiveerd dat de vergunning wordt verfeend tot 1 januari 2C@f5.
toegestane activiteiten
fn artikel 3, met inachtneming van de in artikef 1 opgenomen begrippen en afkortingen, zijn de
toegestane a&viteiten beschreven. Tevens is vastgelegd in welke inrichting de activiteiten op
gronef van onderhavige verklaring mogen worden uitgevoerd.
acceptatiepticht
In de considerans is gemotiveerd dat vergunninghoudster een acceptatieplicht voor
Nederlandse gevaarlijke afvalstoffen wordt opgelegd. Hiervoor is artikel 4 aan de verklaring
verbonden.
accceptatie en administratie

Effectief toezicht betreft één van de doelmatigheidsaspecten. Een effectief toezicht wordt
bevorderd door in de voorschrifkn op te nemen dat vergunninghoudster dient te beschikken
over een goedgekeurde acceptatieprocedure en beschrijving van de administratie. Hie-rvoor zijn
in de, aan de wgb verbonden, bijlagen de randvaorwaarden opgenomen waaraan de
beschrijvingen van de acceptatieprocedure en de goederenadministratie moeten voldoen. Het
bedrijf kan op basis van haar eigen inzichten op maat gesneden beschrijvingen opstetlen die
vervolgens bij de provincie ter goedkeuring moeten worden ingediend.
De provincie geeft in haar advies aan dat zij vergunninghoudster zat verzoeken de acceptatieen administratieprocedure op de volgende punten aan te vullen:
I, acceptatieprocedure
- er dient te worden aangegeven op welk moment de feitelijke ontvangst
(eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de paart van het bedrijf
of tater), Jndien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten
van het standaard vervoersconttact;
er dient te worden aangegeven op welke wijze er verband is gelegd tussen de goederen/
financiëte administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de
Provinciale Milieu-verordening (PMV) en de acceptatieprocedure di wordt gevotgd.
* administratieprocedure
er dient een stuitend verband te bestaan tussen de goederenadministratie en de financiële
administratie;

-

de administratie dient aanvullend de volgende gegevens te bevatten:
de datum van de afgifte;
-

aan wie de goederen werden afgeleverd;
aard van de goederen en de afvalstoffeneode;
de hoeveelheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met daarbij
vermeld het soortelijk gewicht);
de wijze waarop de goederen zijn afgegeven;
een verwijzing naar een eventueel analyserapport;
het tarief dat in rekening is gebracht;
het bedrag dat is betaakl c.q. is ontvangen.
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Daarnaast dient ATF binnen een maand na het van kracht worden van de vergunning de
acceptatieprocedure zodanig te wijzigen dat hierin de volgende gegevens worden opgenomen:
*

c

de door ATF geaccepteerde afvalstromen (aan de hand van de afvalstofcodefijst);
de randvomwaarden (soort afvalstof, minimale haeveetheid, verontreinigingsgraad,
afzetmogefijkheden geregenereerd product) die door ATF worden toegepast bij de
beoordefing of de oplosmiddelen verantwoord kunnen worden gedestilleerd;
de monstememingsmethoden die door ATF worden toegepast.

De provincie zal de beschrijving schriftelijk goedkeuren, dan wet vergunninghoudster schriftelijk
verzoeken de beschrijvingen te wijzigen. De inrichting dient overeenkomstig de door de
provincie goedgekeurde beschrijvingen in werking te zijn. Hiertoe zijn de artikelen $6 en 7 aan
de verklaring verbonden.

tarieven
In artikel 8.14 van de Wm is vastgelegd dat aan een vergunning voorschriften kunnen worden
verbonden met betrekking tot tarieven van afvalstromen. Op dit moment zijn geen redenen
aanwezig om gebruik te maken van deze bevoegdheid. Wei dienen de Minister en de Provincie
de mogelijkheid te hebben om inzicht te verkrijgen in de hoogte van de tarieven. Daartoe wordt
artiket 8 aan de verklaring verbonden.
stagnatie
Het is in het betang van de dodmatige verwijdeeng van gevaarlijke afvatstoffen dat het bevoegd
gezag op de hoogte is van stagnatie bij de be-/verwerking. Dit is met name van beiang indien
stagnatie kan leiden tot het niet meer accepteren van afvalstoffen, Derhalve is in artikel 9
opgenomen dat vergunninghoudster de stagnatie schriftelijk dient mede te delen aan het
bevoegd gezag.
proefnemingen
,. . . . ..

in de beoordeling ís aangegeven dat proefnemingen mogen worden uitgevoerd, voor zover aan
de beschikking een rapportageverplichting wordt verbonden (artikel 16).
rapportage
De informatie die met het rapportage-artikel (artikel 11) wordt verkregen, verschaft de directeur
Stoffen, Afvalstoffen, Sfrating van het Ministerie van VROM en het bevoegd gezag meer inzicht
in het functioneren van de vergunde be-lverwerkingstechnieken en hef bereiken van beteidsdoelstellingen.

vefvulgvef:
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PROCEDURE
Gelet op de Wet milieubeheer
Getet op de Algemene wet bestuursrecht

DE MINISTER VAN

VROM V E R K L A A R T :

m bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een vergunning afs bedoeld in artikel 3.4,
eerste lid, van de Wet mi5eubeheer door het College van gedeputeerde staten van Groningen
aan ATF Recycling B.V. te Groningen voor het opstaan, be-/verwerken van gevaarlijke
afvalstoffen, zoats omschreven in artikel 3 van deze verklaring. De vergunning dient ten minste
onder de volgende beperkingen te worden verleend en aan de vergunning dienen ten minste
de volgende voorschriften te worden verbonden.

BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

1.

Onder Wm wordt verstaan de Wet milieubeheer zoals gepubliceerd in 1994 in Staatsblad
nr. 80, inclusief daarna aangebrachte wijzigingen.

2. Onder wgb wordt verstaan de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel
8.36 van de Wm.
3.

Onder opstaan wordt verstaan af die handelingen waarhij een gevaatiijke afvalstof voor een
korte of tangere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden.
Met opstaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken,
opbulken, samenvoegen en het uitsorteren, scheiden en demonteren van onderdelen, voor
zover aard en samenstelling van de gevaarlijke afvalstoffen daarbij niet veranderen,

4. Onder bewerken wordt verstaan het veranderen van de aard of hoedanigheid van de in
artikel 3 genoemde gevaarlijke afvalstoffen door het behandelen met fj&sche methoden ten
behoeve van verdere verwijdering. In deze vergunning wordt met bewerken bedoeld:
- het reinigen/ zuiveren van vervuilde oplosmiddelhoudende afvalstoffen waarbij @en
combinatie van) de volgende bewerkingsinstallaties kunnen worden ingezet:
filmverdampers, destil!eerketels, rectificeerketel, autoclaaf en flashverdampet;
- het behandelen van waterige tatexstromen in de Rashverdamper.
5.

Onder Gedeputeerde
Groningen,

StaNn wordt verstaan het van College van gedeputeerde staten van

6. Onder directeur Stoffen, Af’valstuffam, Streling wordt vetstaan de directeur Stoffen,
Afvatstoffen, Straling van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.

vervolgvel:
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Artikel 2
i . De vergunning wordt verteend tot uiterlijk 1 januari 2005.

TOEGESTANE ACTIVITEiTEN
Artikel 3
1. Deze vergunning heeft, voor zover het wgb-ptichtìge activifeiten betr&t, uitsluitend
betrekking up het opslaan en be-{verwerken van de volgende van buiten de inrichting
afkomstige gevaarlijke afvalstuffen:
a. alcoholen;
b. ketonen;
c. esters;
d. glycolen;
e, glycolethers;
f . giyco(ether-acetaten;
g. alifatische-, cyclische- en aromatische koolwaterstoffen;
h. veffafvalstoffen op waterbasis (afvatstofeode 03.08.20 1);
voorzover deze afvalstoffen zijn aan te merken als gevaariijke afvalstoffen.
2,

Vvgb-plichtige activiteiten die niet in overeenstemming zijn met artikel 1, vierde lid, en artikel
3, eerste lid, zijn niet toegestaan,

3. Oe in het eerste lid genoemde gevaarlijke afvalstoffen mogen uitstuitend worden opgeslagen
en vervolgens be-/verwerkt op een terrein geiegen aan de Duinkerkenstraat te Groningen.

ACCEPTATiE
Artikel 4
Vergunninghoudster heeft de plicht de uit Nederfand afkomstige gevaarlijke afvalstoffen als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, te accepteren conform het acceptatieplan afs beschreven in
artikel 5. Vergunninghoudster mag geen onderscheid maken in de acceptatievoomaarden die
voor aanbieders van dergelijke gevaarlijke afvatstoffen
worden gehanteerd.

Artikel 5
1. Vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden
aan de inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting
overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een
aangeboden partij afvaistoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de
vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te
nemen om herhaling te voorkomen. Een en ander dient in de acceptatieprocedure te zijn
beschreven.

. ...+..:
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kracht worden van de vergunning, dient vergunninghoudster
nig te wijzigen dat hierin de volgende gegevens worden
jke ontvangst (eigendomsoverdracht) piaatsvindt (bij primaire
t van het bedrijf of tater). indien gebruikt wordt gemaakt van
spie worden ingesloten van het standaard vervoerscontract;
is gelegd tussen de goederen/ financi&e administratie, de
Toeten worden in het kader van de Pruvinciate MiJieuacceptatieprocedure die wordt gevolgd;
le afvalstromen {aan de hand van de afvalstofcodelijst);
v dienen de randvoorwaarden (soort afvalstof, minimale
ngsgraad, afzetmogelijkheden geregenereerd product) te
worden toegepast bij de beoordeling of de oplosmiddelen
en gedestilleerd;
den die door ATF worden toegepast.
deputeerde Staten ter goedkeuring te worden gezonden. De

t tierde lid bedoelde wijzzigingen,

moeten voldoen aan de

fan deze vergunning.

3. De vergunninghoudster WQI
al dan niet is goedgekeurd

schriftelijk meegedeeld of de ingediende acceptatieprocedure

4. Wijzigingen in de goedgek
voerd, eveneens sehrifteliji

de acceptatieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

5. De vergunninghoudster
acceptatieprocedure (in&

/ verplicht te werken volgens de goedgekeurde
’ goedgekeurde wijzigingen).

6. Zolang vergunninghoudster
zij zich te houden aan
acceptatieprocedure.

‘t beschikt over een goedgekeurde accz@atieproc;edure,

dient
in bijlage 4 van de vergunningaanvraag opgenomen

Artikel 6
1.

De vergunninghoudster moet een administratie van de gevaarlijke afvalstoffen en daarmee
verband houdende productstromen voeren overeenkomstig de randvoorwaarden in artikel
7 van deze vergunning.

2. Vergunninghoudster dient de administratieprocedure zodanig te wijzigen dat hierin de
volgende gegevens worden opgenomen:
er dient een sluitend verband te bestaan tussen de goederenadministratie en de
financiële administratie;
de administratie dient aanvullende de volgende gegevens te bevatten:
*
de datum van de afgifte;
aan wie de goederen werden afgeleverd;
aard van de goederen en de afvalstoffenrode;
de hoeveefheid in de eenheid van de administratie (kilogrammen of liters met
daarbij vermeid het soortelijk gewicht);
”
de wijze waarop de goederen zijn afgegeven;

vervolgvet:
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een verwijzing naar een eventueet analyserapport;
w
het tarief dat in rekening is gebracht;
het bedrag dat is betaald c.q. is ontvangen.
De administratie met daarin de bedoelde wijzigingen moet binnen éIén maand na het van
kfacht worden van de vergunning ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden
verzonden
3, Vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende opzet en wijze van
uitvoering van de administratie af dan niet is goedgekeurd.
4. Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de administratie moeten, voordat deze
zijn ingevoerd, schriftefijk zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten,
5. Zofang vergunninghoudster niet beschikt over een goedgekeurde opzet en wijze van
uitvoering van de administratie, dient zij zich te houden aan de beschrijving die in bijlage 5
van de aanvraag is opgenomen,

Artikel 7
1. De administratie moet zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen
het bedrijf kunnen worden vastgelegd, Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de
goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring
op te sturen administratie te worden gevoegd, Onder goederen wordt verstaan alle
gevaartijke afvalstoffen en daarmee verband houdende productstromen. Onder goederen
zijn in ieder geval begrepen alle stoffen die worden toegevoegd dan wet afgescheiden van
de gevaarlijke afvalstuffen.
2. Van afle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c. locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst;
e. de hoeveelheid (tonnen);
f. omschrijving aard en samenstelling;
g. een anatyserapporf, indien van toepassing;
h . afvalstoffencode.
3. Van alfe afgevoerde partijen (afvaf)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde;
b. naam, adres en woonplaats transporteur;
c . afleveradres;
d. datum van afvoer;
e. de hoeveelheid (tonnen);
f, omschrijving aard en samenstelling;
g. analysegegevens (bijvoorbeeld analyserapport), dan wel productlprocescertificaten;
h . afvalsfoffencode.
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4. Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonptaats transporteur;
c. locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst;
e. de hoeveelheid (tonnen);
f. omschrijving aard en somensteiling;
g, afvalstoffencorte;
h. reden van weigering;
i. naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn.
5. Van alle be-/vewerkte (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. de hueveelheden ba-/verwerkte (grond)stoffen en/of afvalstoffen;
b. de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de productka of be/verwerking van de afvalstuffen;
c. de optredende verliezen uitgedrukt in kilogrammen enlof Mars;
d. een verwijzing naar eventuele anafyserappurten van de diverse dee!stromen.
6. Er dient een sluitend verbanrd te bestaan tussen goederanadministratie en financiële administratie .
7. Binnen de inrichting moet : een registratiepost aanwezig zijn. De- hoeveelheid van de
geaccepteerde en afgevoe rde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.
De gebruikte weeginstaflatk 3 moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van
het Nadertands Meetinstitut A zijn geijkt. Een rapport van de meest recente ijking maet in de
inrichting aanwezig zijn.
Toefichtinq
Er mag ook gebruik wordt :n gemaakt van een nabutige weegbrug.
8, 5e geregistreerde gegever I-C moeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste
vijf jaar in de inrichting word bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage
worden gegeven.
9.

Na aftosp van ieder jaar of ) verzoek van Gedeputeerde Staten dient een overzicht van de
gatotatiseerde gegevens van het eerste tot en met zesde IKf, te worden opgestuurd naar
Gedeputeerde Staten.
Ten behoeve van het comf: >J.ementeren van de afvalst&enbalans van de inrichting moeten
worden meegenumen dis verband houden mat
in dit overzicht tevens de F rruductstrumen
de in de eerste tot met ze sde lid geregistreerde afvalstoffen. Tevens maet up datzelfde
moment een opname wurc #en gemaakt van de fysieke voorraad. Optredende varschiflen,
onder meer tussen de fysit ska voorraad en de administratieve voorraad, dienen te worden
verklaard.
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10. Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan
aan Gedeputeerde Staten.

Artikef 8
Op een daartoe strekkend verzoek van Gedeputeerde Staten of van de directeur Stoffen,
Afvalstoffen, Straling dient vergunninghoudster de hoogte en opbouw van de in rekening te
brengen bedragen binnen één maand na dit verzoek schriftetijk mede te delen aan
Gedeputeerde Staten en de directeur Stoffen, Afva#stoffen, Strating.

STAÇNATIE
Artikel 9
Indien het accepteren van gevaarlijke afvatstoffan stagneert of dreigt te stagneren, dient
vergunninghaudster
dit onverwijld schriftefijk te kennen te geven aan Gedeputeerde Staten en
aan de directeur Stoffen, Afvalstoffen,
Straling. Deze mededeling dient gegevens te bevatten
over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen die
worden gensmen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
lëvens moet vergunninghoudster aangeven of en zo ja welke vergunningvoorschriften
ais
gevolg van de stagnatie niet kunnen worden nageleefd.

PROEFNEM1NGEN
Artikel 16
Proefneming innovatiwe techniek
1. Het is vergunninghoudstar
toegestaan om, bij wijze van proef, een andere, meer innovatieve
techniek toe te passen dan beschreven in artikel 3, mits hiervoor voorafgaand aan de
pmefneming, schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is verkregen. Ter
verkrijging van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftefijk te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten en aan de directeur
Stoffen, Afvalstoffen, Straling:
a. een technische beschrijving enlof specificatie van de innovatieve techniek met
vermelding van de capaciteit;
b. het doel en de functie van de innovatieve techniek;
ci, een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, mlieubalasting en -risico’s en de
bestemming van de reststromen ats gevdg van de invoering van de innovatieve
techniek;
d, een apgave van de geptartde aanvangsdatum en de duur van de proefneming;
e. de aard, hoeveelheid en samenstetling van de te behandelen afvalstoffen tijdens de
proefneming;
f. de verwachte massabalans met aandacht voor de emissies naar de verschillende
milieucompartimenten, het energieverbruik en de reststromen;
g. de verwachte bestemming van de reststromen, met vermelding van de verwachte fysische/chemische/toxicologische
specificaties en eventuele
hergebruiksmogelijkheden;
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h. een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria en/Of
aecepfatisprucedure als gevolg van de invoering van de innovatieve techniek;
i. de wijze waarop bij de uitvserirtg van de proefneming door middel van metingen en
registraties de pracesvoeting en de emissies worden gecontroleerd en beheerst;
i schriftelijke stukken van het be&effende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de
proefneming op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewatefen is gelegaliseerd;
k. de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd.
2.

Indien bij het beproeven van de innovatieve techniek tevens bij w$ze van pruef, afvalstromen
zc& bedoeld in het derde iid, worden behandeld, moeten bij de te verstrekken gegevens
als bedoeld in het eerste lid tevens de gegevens zoals bedoeld in het derde lid, onder a, b
en G worden verstrekt.

Proefneming andere afvafstuffen
3. Vergunninghoudster mag, bij wijze van proef, afvalstoffen behandelen ín de in onderhavige
vergunning opgenomen technische instaflaties die niet vsldaen aan de voor
vergunninghoudster
geldende acceptatievoorwaarden, mits hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verteend.
Ter verkrijging van deze tosstemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de
proefneming schriftetijk te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten en de directeur
Stoffen, Afvalstuffen, Straling:
a. productnaam, samenstelling en fysisc)t/ctremis~bltaxicolagische specificaties van de
afvalstof (onder meer of het een gevaarlijke afvalstof betreft);
b. de bron van brkumst (type bedrijf en soort proces) en de te behandelen hoeveelheid
van de afv&stof;
c. de parameters waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigerende
acceptatiecriteria VOQ~ de betreffende be- en/of verwerkingsmethode;
d. de wijre waarop de te behandelen afvatstuf wordt be- en/of verwerkt;
e. de wijze waarop bij de uitvoering van de proef door middel van metingen en registraties
de procesvoering en de emissies worden geconfrokerd en beheerst;
f. de verwachte massabafans waarin aandacht vour de emissies naar de verschllende
mileucompartimenten,
energieverbruik en reststromen;
g. de verwachte bestemming van de reststromen,
met vermelding van de fysische Icbemische/tuxicotogisehe specificaties en eventuele hergebruiksmogeíijkheden;
h. een opgave van de geplande aanvangsdatum, aismede van de duur van de
proefneming;
i. de geschatte hoeveelheid van de afvatstof die jaarlijks in Nederland vrijkomt;
j. de geschatte hoeveelheid van de afvalstuf die in de installatie kan worden behandeld;
k. een beschrijving van de huidige be- en!of verwerkingswijze en bestemming van de te
beproeven afvalstof;
l. de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd.
Aígemen
4, Gedeputeerde Staten kan naar aanleiding van een ondenueksopret zoals bedoeld in het
eerste enlof derde lid toestemming onthouden dan wel nadere eisen stelfen aan de
proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de
bij de proefnemingen te venn/erken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kan
Gedeputeerde Staten nadere eisen stelten aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van
de proefnemingen.
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5. Vergunninghoudster mag niei eerder aanvangen met een proefneming a#s bedoeld in het
eerste enlof derde lid, dan nadat de schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten is
ontvangen.
6. De resuftaten van het onderzoek moeten na beëindiging van de proefneming aan
Gedeputeerde Staten en aan de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling worden overgelegd,
Indien de proefneming voor vergunninghoudster aanleiding geeft tot wijziging van de
bedrijfsvoering dan dient vergunninghoudster tevens te rapporteren aver de door
vergunninghoudster
te nemen acties.

RAPPORTAGE

1.

De vergunninghoudster moet jaarlijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van de
goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de administratte zijn verwerkt. In deze
rapportage dient tenminste de vofgende informatie te zijn opgenomen:
a. de hoeveelheid afvafstoffen die in elke be-#verwerkingsinstaIfatie
is verwerkt, indien
relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken afvalstoffen;
b. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop
deze zijn verwijderd;
e. de maatregelen die zijn genomen dan wel zullen worden genomen om de bij de be/vetwerking ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van de
Wm, op een to effectief mogelijke wijze te (laten) be-lvetwerken binnen de inrichting dan
wel bij derden;
d. een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande jaar;
hierbij dienen ontwíkkeiingen in de resultaten te worden toegelicht.
Het overleggen van de onder a en b genoemde gegevens dient per be-/vefwerkingsinstaflatie te geschieden. De wijze waarop de rapportage dient pfaats te vinden, behoeft de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Een voorbeeld van de wijze waarop de rapportage
kan plaatsvinden is in de tabel en bijbehorende toelichting in bijlage 11 opgenomen.

2. De ín het eerste iid genoemde rapportage dient binnen drie maanden na afstuiting van het
kalenderjaar aan Gedeputeerde Staten en aan de directeur Stof’fen, Afvalstoffen,
Straling
te worden toegezonden.

‘s-Gravenhage,
De Minister voornoemd,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
o.t. de directeur Stoffen, Afvalstoffen,

M
mr. A.B. Woftkamp

Straling

Acceptatie
Behoort bij de verkfaring van geen bedenkingen van
ATF Recycling B.V. te Groningen

:..

RANDVOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ACCEPTATiE-PROCEDURE
De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding
door de primaire ontdoener tat en met het moment dat de aangeboden gevaarlijke afvalstofTen in ontvangst
zijn genomen dan we1 be-lrverwerkt zijn. Tevens moet beschreven worden hoe de procedure verloapt
indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd. De beschrijving van de acceptatieprocedure dient in ieder
gevat de voígende gegevens te bevatten:
1.

De gegevens met betrekking tot een bepaak!e afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste moet
leveren bij de vowaanmeiding. Vo5rts dient te warden vermeld of bij de primaire ontdoener monsters
warden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.

2,

Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt
(bíj primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf af nog tater). Indien gebruik wordt gemaakt van
transporteurs moet een kopie w5rden ingesloten van het “standaard” vervoerscontract.

3.

Een beschrijving van de aan~everingscundities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
wijze van aantevering (in bulk of in verpakte vorm);
wijze van verpakking;
*
de minimale en/5f maximale partijgrootte;
1
eventuele standaard aanleveringscontracten.

4.

Een beschrijving van de ontvangstvoarzieningen. Vo5rts dient te worden beschreven in wefke gevallen
afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.

5.

Een beschrijving van de acceptativooNvaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn
verwerkt:
de acceptatiegrenswaarden per categorie afvatst5ffen in relatie tot de toe te passen be-/vWerkingstechnieken;
de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt,
dampspanning, toxiciteit, etc);
de afvalstromen die alteen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.

6.

Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wardt voldaan, waarin
in ieder gevat onderstaande gegevens zijn verwerkt:
de situatie waarin en de frequentie en wi@e waarap wordt bemonsterd (bernonsteringsmethode
in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters wurden genomen;
de analysering van een bepaalde afvalstof {o.a. samenstelling enlof uitlooggedrag);
de anaiysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter apgeven);
de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
of de analyses in een eigen bedri&íaboratorium w5rden uitgevoerd of in een extern laboratorium;
de wijze waarop bepaalde partijen afW afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener
worden beoordeeld.

7,

Een stuitend verband tussen de goederenadministratielfinanciële administratie, de meldingen di
gedaan moeten worden in het kader van de provinciale mitieuverordening en de acceptatieprocedure
die wordt gevolgd.

Rapportage
l3ehoor-l bij de verkkwing van geen bedenkingen van
ATF Recycling B.V. te Groningen
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Bijlage ll

Toelichtina 8~ de tabel behorende bii het raoportaae-artikel
De tabel moet worden ingevuld voor iedere be-/verwerking installatie waar de verklaring van
geen bedenkingen op toeziet. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de volgende
onderdelen,
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Bij “Afvalstof” (kolommen 1 en 4) dienen de diverse categorie&% afvalstoffen die worden be/veNverkt dan wel bij be-/verwerking zijn ontstaan afzonderlijk te worden genoemd.
Onder “Ontvémgen”
(kolom 2) dient de hoeveelheid ontvangen afvaistoffen in eenheid van
registratie (kg) te worden vermeJd.
Onder “Be-/verwerkt” (kolom 3) dient de hoeveelheid belverwerkte afvalstoffen te worden
vermeld.
Onder “Hoeveelheid” (kolom 5) dient de hoeveelheid productlreststoflafvalstof te worden
vermeld die na be-lverwerking resteert.
Onder “Percentage* (kolom 6) dient het quotiënt van de hoeveelheid productlreststoflafvaistof en de ingaande hoeveelheid afvatstof te worden vermeld. Dit cijfer geeft inzicht in het
rendement van de instailatie.
Onder “Afvoer naar“ (kolom 7) dient de naam van de vergunninghoud(s aan wie de
afvalstof wordt afgegeven te worden vermeld. Indien er sprake is van producten die op de
markt worden gebracht is het niet noodzakelijk alte afleveradressen te noemen, maar kan
worden volstaan met de term “product”.
Onder “Hoeveelheid” (kolom 8) dient de hoeveelheid die naar een vergunninghoud(s is
afgevoerd te worden vermeld.

. .... ..-

Bijlage II
VOORBEELD RAPPORTAGE CRYOGENE
Be-lverwarkingsinstallat~e:

VERFBEWERK1NGSlNSTALLATlE

Cryogsne scheldtngsíns2altatte

jaar: 1995

Hoeveelheid (kg)

Zoals uit de tabel Wjkf is in 1995 13.498 xlO”kg afval verwerkt In de cryogsne Installatie. Dit is een toename me2 1.256 x1& kg ten opzichte van 1993. Doar deze stijging is de capaciteit nu voor 89 %
benut (maxtmale capaciteit 16.000 x10’ kg), uitgaand8 van een twee-ploegendienst. Verder wordt opgemerkt dat het percentage metaal dat na bewerking resteert verder stijgt ten oPtich!e
van de
vorige Jaren. Dif wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de consument steeds Meef aandacht besteedt aan preventie en scheiding aan de bron. De fractie hoog-c&risch atia{ wordt momenteel
aangeboden aan een verbfandingsinstallalg
ter vernietiging dan wel ais brandstof aan de cementindustrie.
MomenCel
wordt een ondenoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden om de verfsludge
zodartíg te drogen dat de vasts fractie kan worden ingezet als vulstof. Vernacht wordt dat de komende jaren het aanbod van verfákral teiu@ zaS lcrpen. Om de instaMie maximaal te benutten. wordt
onderzocht
welke afvalstoffen verder kunnen worden be-Yverwerkt in de huidige installatie. Gedacht wordt daarbij aan oliefilters, kabelrestanten,
autoruiten en elektronica-afval.
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