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Beschikken b$ dit besluit op de aavraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wmj van
Swìss Com bî Technology Nederland BV te Leeuwarden.
1.

AANVXAGEN EN PROCEDURE

Op 22 september 2000 ontvingen wij een brief van Haskaning B.V. Ingenieursbureau te Nijmegen,
gedateerd 15 september 2000, kenmerk H2507.AO.R005/WKO/MJAE, waarbij namens Swiss Combi
Technologie Nederland BV te Leeuwarden, hierna veelal te noemen: Swiss Combi, de navolgende
vergunningen worden gevraagd:
1. een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting omvattende vergunning
als bedoeld in artikel 8.1, Wet milieubeheer (~Fz. oprichtiJtesver~unnìn~, voor een thermische
slibdrooginrichting, geIegen aan de Fledderbosweg ong. te Garmerwolde, kadastraal bekend
gemeente Ten Boer, sectie K, nrs, 969/968;
2. een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor de lozing van
hemelwater, huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater afhankelijk van de afvalwaterstroom,
direct op de rioolwaterzuivering of op oppervlaktewater, zijnde de hoofdwatergang afwaterend op
het Damsterdiep.
De onder 1. genoemde vergunning is aangevraagd bij ons College, de onder 2. genoemde vergunning
bij het Waterschap Noorderzìjlvest.
De vergunningaarzvruag is gebaseerd op de Wm en de voorgenomen activiteitel? zQï3
vergunningp&zhtig
up basis VLER categorie 28.4 onder c van het Inrichtingm en vergulzning~nbesluìt
milieubeheer (DS) YInriehfing voor het ontwateren, microbi&ogisch of anderszins biotagisch af
chemisch omzetten, aggiomereren, degiomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheideq
mengen, verdichten of thermisch behandelen - anders dan verbranden - van van buiten de
inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrQ$safva&offen; ‘y.
Ons College is bevoegd gezag voor de hes-lissing op deze aanvraag. De aangevraagde activiteiten zfjn
niet MER-plichtig en behoeven ook geen MER-beoordeling.

Coördinatie.
In haar bovenvermelde brief van 15 september 2000 verzocht Haskoning om een gecoördineerde
behandeling van de bij die brief ingediende aanvragen. In het kader van dat verzoek wordt daarom
door ons College toepassing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 14, paragraaf 1, van de Wm.
Zoals uit het bovenstaande blijkt strekt de geïntegreerde aanvraag tot verhijging van een tweetal
vergunningen te verlenen door twee onderscheidene gezagsinstanties, die elk voor één van de
aangevraagde vergunningen bevoegd zijn te beslissen.
Voor de oprichting van de inrichting is tevens een bouwvergunning nodig. De coördinatie regels van
de Wet Milieubeheer en Woningwet geven aan dat de Wet milieubeheer vergunning niet eerder in
werking treedt dan nadat de bouwvergunning is verleend.

Gevolgde procedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wm.
Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de procedure gevolgd zoals
voorgeschreven in Afdeling 3.5 en 4.1.1. van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7 Wm en de artikelen 3: 17 en 3: 19, lid 1, van de
Awb hebben wij bij onze brief van 27 september 2000, nr. 0003.3 14a, RMM, aan Haskoning de
ontvangst van de brief met de daarbij gevoegde vergunningaanvraag bevestigd. Tevens zijn bij
brieven van gelijke datum, exemplaren van de aanvraag om advies gezonden naar de wettelijk
aangewezen adviseurs en naar de andere betrokken bestuursorganen.
Bij brieven van 2 maart 2001, nrs. 01/03563, RMM, hebben wij aan Swiss Combi en de bij deze
procedure betrokken adviseurs een exemplaar van zowel het ontwerpbesluit als de kennisgeving
toegezonden.
Re bij deze procedure betrokken adviseurs zijn op grond van art.3:23, lid 1, Awb, daarbij in de
gelegenheid gesteld binnen 4 weken na aanvang van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (ter
inzage van 8 maart t/m 4 april 2001) ons College terzake van dit ontwerpbesluit te adviseren. Tevens
is bij brief van gelijke datum, nr. 01/3563/7, RMM, aan bewonersigebruikers in de directe omgeving
een exemplaar van de kennisgeving toegezonden als bedoeld ín het BM,
De ontwerp-besluiten en de bijbehorende stukken, waaronder de (gecombineerde)
vergunningaanvraag, zijn bekend gemaakt door middel van het plaatsen van een advertentie in de
Groninger Gezinsbode, de Noorderkrant en de Staatscourant, aHe van 7 maart 200 1. Met ingang van
8 maart 2001 hebben de bovengenoemde stukken ter inzage gelegen. Tot en met 4 april 2001 is een
ieder in de gelegenheid gesteld tot het inbrengen van schriftelijke bedenkingen. Daarnaast heeft er op
19 april 2001 een gedachtenwisseling plaatsgevonden. Deze gedachtenwisseling zou eerst hebben
plaats gevonden op 28 maart 200 1. Vanwege het uitbreken van de Mond- en klauwzeer ziekte ín
Nederland is deze zitting op die datum afgelast en verplaatst naar 19 april 2001. Tijdens de
gedachtenwisseling zijn er door een vijftal personen mondelinge bedenkingen ingebracht. Het verslag
van de gedachtenwisseling ís op 11 mei 200 1 aan de aanwezigen en de adviseurs gezonden. Daarnaast
heeft de heer EI. Tuinema bij brief van 26 maart 2001 schriftelijke bedenkingen ingediend. Ook zijn er
in de periode na 28 maart 2001 door middel van telefonische reacties nog een viertal (mondelinge)
bedenkingen ingebracht (zie verder onder 3. Ingebrachte bedenkingen op de ontwerp-besluiten).

Algemeen.
De waterschappen in Noord Nederland hebben een studie laten verrichten naar de
verwerkingssystemen voor mechanisch ontwaterd zuíveríngsslib. Hiervoor is gezamenlijk een
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systeem, locatie en inriehtings-MER opgesteld. De slibverwerking is uiteindelijk Europees aanbesteed
op basis van dienstverlening en gegund aan Swiss Combi.
Swiss Combi is voornemens mechanisch ontwaterd zuiveringsslib thermisch te gaan drogen, Het
betreft zuiveringsshb afkomstig van mechanische ontwateringsinstallaties bij de RWZI te
Garmerwolde en de RWZI Eelde. De beide rioolwaterzuiveringen zijn in beheer van het Waterschap
Noorderzijlvest.
in verband met de op de voorìiggende aanvraag te nemen besiissing overwegen wij het
volgende.
2.1. Inleiding
Re locatie van Swiss Combi is gesitueerd aan de Fledderbosweg naast de RWZI Carmerwolde. De
shbdrooginstaIìatie zal juarbjks gedurende 48 weken per jaar, 5 werkdagen per week gedurende
24 uur per etmaa1 in bedrijf zijn (5750 bedrijfsuren per jaar). In principe wordt het droobrproces niet
op zaterdagen en zon- en feestdagen bedreven. Slechts indien als gevolg van onderhoud, verbouwing,
of calamiteiten de productie met behulp van de thermische drooginstallatie niet gehaald kan worden,
of indien de afstemming met de produktie van de mechnische drooginstallatie hiertoe aanleiding geeft,
wordt uitgeweken naar de zaterdag en zondag. Het slibtransport vanuit Eelde vindt plaats met behulp
van vrachtwagens. Gemiddeld twee keer per dag wordt het slib gelost in een shbontvangstbunker. Het
slib dat ontwaterd word op de installatie van Garrnerwolde wordt met behulp van slibpompen en een
ondergrondse persleiding naar de slibontvangstbunkers geleid. Deze slibpompen staan op de
inrichting van de rioolwaterzuivering en maken geen onderdeel uit van deze vergunning. De wmvergunning van de rioolwaterzuivering dient op dit punt te worden aangepast. De kern van de
thermische slibdrooginstallatie bestaat uit een droogtrommel waar het slib wordt verhitigedroogd
door middel van een hetedampllucht-mengsel. Na de droogtrommel wordt het gedroogde produkt door
een doekenfiher met geintegreerde cycloon afgevangen. Het afgevangen droge slib wordt gekoeld in
een koelvijzel en afgevoerd naar één van de drie opslagbunkers, De slibdrooginstallatie (bestaande uit
2 identieke installaties) worden in een gesloten gebouw geplaatst. Re thermische slibdrooginstallatie
zal een ontwerp-capaciteit hebben voor het drogen van circa 65.000 ton mechanisch ontwaterd
zuiveringsshb per jaar met een droge stofgehalte van gemiddeld circa 26%. Het thermisch gedroogde
slib zal elders als brandstof worden gebruikt, bijvoorbeeld in een energiecentrale. Gemiddeld vinden
2 á 3 transporten plaats i.v.m. de afvoer van gedroogd slib naar een elektriciteitscentralc. Een
gedetailIeerde beschrijving van de locatie en van de activiteiten van de voorgenomen activiteit van
Swiss Combi is te vinden in hoofdstuk 4 van de aanvraag.
2.2.1 Beoordeling van de aanvraag aan de hand van hoofdstuk 10 Wm “afvalstoffen”
In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer is de prioriteitsvolgorde beschreven voor de verwijdering
van afvalstoffen. Bij beoordeling van de aanvraag moet rekening worden met deze prioritcitsvolgorde
(de VerwijderingsIadder of de ladder van Lansink). Bij be- of verwerking van afvalstoffen moet
worden gekozen voor een optie die zo hoog mogelijk in deze prioriteitsvolgorde is genoemd. De
volgorde luidt;
1 Preventie en hergebruik;
2 Nuttige toepassing;
3 Eindverwerking.
Blijkens de aanvraag wordt het zuiveringsslib voorbewerkt voor de verwerking ín een energiecentraLe.
In de prioriteítsvolgorde is aangegeven dat het hoofdgebruik van afvalstoffen als brandstof of als
middel voor energieopwekking wordt gezien als een nuttige toepassing.
De inrichting kan geen invloed uitoefenen op het ontstaan van zuiveringsshb en volgens de
regelgeving is het gebruik van zuiveringsslib als meststof in de landbouw met toegestaan. Hierdoor
kan geen hogere “score” op de verwijderingslader worden bereikt.
3

Verder is in 2000 het storten (eindverwerking) van zuiveringsslib verboden. Hierdoor is een
alternatieve verwerking naodzakelijk.
Ten aanzien van afvalbe- en verwerkingsinrichtingen zijn de volgende toetsen van belang:
- doelmatigheídstoets
- “aanvullende” merplicht
Doelmatigheidstoets
Voor de toetsing van de doelmatigheid zijn in artikel 1.1 van de Wm de volgende aspecten
beschreven:
1, continuïteit;
2. effectieve en efficiënte verwijdering;
3. capaciteit afgestemd op het aanbod;
4. evenwichtige spreiding;
5. effectief toezicht.
Inmiddels is landelijk het inzicht gegroeid dat een doelmatige afvalverwerking zich in belangrijke
mate ontwikkelt aan de hand van marktprincipes. Re overheid blijkt in de praktijk minder geoutilleerd
om via regelgeving de (afval)markt te ordenen.
Belangrijkste argument daarvoor is dat, sinds de provinciegrenzen sinds 1997 open zijn voor afval dat
kan worden hergebruikt, er geen sprake meer is van een geografisch gebied, dat is beper& tot de
provincie als zodanig, maar dat de afvalmarkt voor hergebruik eigenlijk heel Nederland, tot zelfs de
EU betreft. Rit betekent dat wij bij de uitvoering van de wettelijk verplichte doelmatigheidstoets bij
de onderdelen capaciteit en spreiding rekening houden met de Europese regelgeving. De toetsing op
deze onderdelen zal daarom een marginaal karakter hebben.
Continuïteit
Uit de aanvraag blijkt dat de installatie is gebaseerd op bestaande technieken die op vergelijkbare
schaalgrootte in de praktijk reeds meerdere jaren in bedrijf zijn. Hierdoor worden naar onze mening
onzekerheden over de te plegen investeringen en exploitatiemogelijkheden tot een minimum beperkt.
Uit de aanvraag is af te leiden dat bij de bedrijfsvoering rekening is gehouden met de noodzakelijke
milieumaatregelen. Verder blijkt uit de aanvraag dat de aanvoer van slib door de Waterschappen
contractueel is vastgelegd voor een periode van 15 jaar. Samengevat zijn wij van mening dat er geen
aanleiding is om aan te nemen dat de continuïteit van de verwijdering van slib door deze inrichting in
het geding is;
Effectieve en efficiënte verwiidering
Het initiatief van Swiss Combi leidt door droging van het ontwaterde zuiverings slib tot een reductie
van de slibstroom. Hierdoor wordt de afvalstroom gereduceerd qua gewicht, en is het goed in te zetten
voor energieopwekking. Het gedroogde slib is goed bruikbaar voor diverse initiatieven van bedrijven
in de directe omgeving die doormiddel van hoogwaardig technieken afval willen gaan gebruiken
(verbranden) met energie benutting. Na de verbranding bij de eíndverweker ontstaat een afvalstoom
die ook qua volume gereduceerd is.
Het initiatief van Swiss Combi heeft dus uiteindelijk een aantal voordelen.
1. Er ontstaat een hoger energetisch rendement van de afval ver- en bewerking dan bij direkte
slibverbranding in een afvalverwerkingsinstallatie.
2. De slibmassa wordt eerst gereduceerd waardoor de transportkosten naar de eindverwerker geringer
kunnen zijn.
3. Uiteindehjk wordt na de eindverwerking het slibvolume enorm gereduceerd.
4. Het slib is na droging geschikt voor eindverwerking bij derden.
Capaciteit afgestemd op aanbod
Swiss Combi heeft een langdurig contract afgesloten met de 2 Noorderlijke waterschappen. Tn de
aanvraag is een prognose gemaakt van de hoeveelheden ontwaterd zuiveringsslib voor de komende
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10 jaar. De nieuw te bouwen installatie is op deze hoeveelheden uitgelegd. Hierdoor is de capaciteit
op het aanbod afgestemd.
Evenwichtige snreidíng
Swiss Combi gaat het slib verwerken dat afkomstig is van de rioolwaterzuiveringen uit Eelde en
Garmerwolde. In het noorden van Nederland zijn geen installaties aanwezig die stromen zoals het
genoemde RWZI-slib en RIJF even hoogwaardig of hoogwaardiger kunnen be- of verwerken dan het
vergassingsinitiatief. Bovendien wordt in de toekomstige Wet tot wijziging van de Wm in verband
met de toekomstige afvalverwijderingsstructuur, spreiding als doelmatigheidscritetrium niet meer
opgenomen.
Effectief toezicht
Goede verwijdering van afvalstoffen vergt grote investeringen om het benodigde niveau van milieubeschermende voorzieningen te realiseren. De kosten zijn mede hierdoor hoog- Het niet voIgens de
regels verwijderen van afvalstoffen is derhalve verleidelijk,
Voor het bevorderen van een lekvríje verwijdering is vergroting van de handhaafbaarheid van wezenlijk belang. De beIeidskeuzen moeten bijdragen tot een goed controIeerbare structuur. Effectief toezicht op de verwijdering van afvalstoffen is van essentieel belang. Aan de vergunning dienen dan ook
voorschriften te worden verbonden met betrekking tot het hanteren van goedgekeurde beschrijvingen
van de administratie/registratie en acceptatieprocedure en het wijzigen c.q. aanvullen van deze
procedures.
Op de volgende wijze is hieraan invulling gegeven:
l
in de voorschriften zijn aan de acceptatie- en administratieiregistratie-procedures nadere eisen
gesteld. De acceptatie- en administratieprocedure zoals die nu bij de aanvraag is gevoegd voldoet
aan deze nadere eisen. De eisen zijn in de voorschriften opgenomen om te waarborgen dat dit ook
ín de toekomst het geval zal blijven.
9 de acceptatie- en administratie-procedures zullen, voor zover nodig, in een voortsehríjdend proces
aan de inbedrijfstelbng van de nieuwe, in de aanvraag voorziene, installaties worden aangepast.
Het niveau van de procedures moet daarbij worden gewaarborgd.

Ingevolge artikel 8.17, tweede lid van de Wm kan een vergunning die betrekking heeft op een
inrichting waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting adkomstig zijn, worden verwijderd, voor
een termijn van ten hoogste tien jaar worden verleend. In de aanvraag wordt aangegeven dat deze
strekt tot verkrijging van een vergunning voor een looptijd van tien jaar.
Met betrekking tot de aangevraagde afvalstoffen is er geen sprake van een beIeídskader waaruit zou
moeten volgen dat op die afvalstoffen betrekking hebbende vergunningen voor een kortere periode
dan tien jaar zouden moeten worden verleend.
Mw-plicht
Wij hebben de oprichting van de thermische slibdrooginstallatie getoetst aan het Besluit milieueffectrapportage. Volgens dit besluit behoeft voor oprichting van een thermische slibdrooginstallatíe
geen milieu-effect rapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming op de milieuaanvraag worden
opgesteld.

2.2.2

Beoordeling van de aanvraag aan de hand van hoofdstuk 8 Wm “inrichtingen”

Thans voIgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 rlm 8.10 van de Wm.
In eerste instantie worden op grond van artike1 8.8, lid 1, van de Wm de volgende aspecten bij de
beslissing op de aanvraag betrokken:
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A.

de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
B. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken en de maatregelen die zijn
genomen om deze gevoIgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;
C. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met
betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
D. overige wettelijke overwegingen.
A.

De bestaande toestand vau het milieu
Re inrichting zal worden gevestigd aan de oostzijde van Garmerwolde ten westen van de
.
rioolwaterzuivering. De dichtstbilzilnde woningen {verspreid staande bedrijfswoningen) staan op
een afstand van ca 200 meter. De aaneengesloten lintbebouwing ligt op een afstand van circa
650 meter van de locatie.
B. De gt?volgen voor het milieu, die de inrìcktìng kan veroorzaken en de mogelijkheden voor
beperking van dìe gc?volgen
* Milieuzorg
Swiss Combi is voornemens een milieuzorgsysteem op te zetten. Certificatie conform ISO
14001 is nog onzeker.

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten vindt emissie naar de lucht plaats, Het betreft
stofverspreiding van diverse bronnen en emissie van rookgassen van de aardgasbranders.
Stof: Het aangevoerde mechanisch gedroogde slib is vochtig en zal geen stofemissie tot gevolg
hebben. Stof kan vrijkomen bij de behandeling en transport van het gedroogde slib. Door alle
installatiedelen, waaronder ook de opslagsilo’s op een lichte onderdruk te houden, en de
afgezogen lucht te behandelen in een aspiratiefilter, wordt de stofemissie tot een minimum
beperkt. De aspiratielucht wordt vervolgens naar de branders gevoerd en uiteindehjk via de
schoorsteen geëmitteerd. Tijdens het beladen van de vrachtwagen wordt een sIurf gebruikt om
verwaaiing te voorkomen.
Rookgassen: De aardgasbranders vallen niet onder de definitie “Stookinstallatie” als bedoeld in
het BEES B (Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties B). Hierdoor dienen de emissies van de
installatie voldoen aan de emissie eisen die voortvloeien uit de NER (Nederlandse Emissie
Richtlijn).
Beoordeling:
De relevante emissies betreffen hier de uitstoot van NOx en stof. De NER hanteert voor deze
emissie een grenswaarde van respectievelijk 200 en 10 mg/m3.Uit de gegevens van de aanvraag
is gebleken dat aan beide waarden kan worden voldaan.
Ten aanzien van stofemissies achten wij het niet noodzakelijk aanvullende voorzieningen te eisen
ten opzichte van de vermelde voorzieningen.
Ten aanzien van de emissies uit de schoorsteen is het volgende overwogen. Swiss Combi heeft in
opdracht van de Provincie Friesland voor een identieke installatie in Heerenveen een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de reductie van de emissie van NOx (zie ook Hoofdstuk
ALARA in $135.3) . Hieruit is gebleken dat, voor reductie van de NOx emissie, de beide
installaties diende te worden voorzien van een ammonialwasser, katalysator en een ammoniak
opslag. De kosten hiervan bedragen ca f 625.000,-= eenmalig en jaarlijks meer dan f 230-OOO,--.
Deze DeNOx -installatie leidt naar onze mening tot onacceptabele kosten per verwijderde ton
NOx. Minder kostbare maatregelen die in dat onderzoek zijn genoemd zijn Low-NOx branders,
SCR-DeNOx en SNCR-DeNOx. Aangezien de NER-emissie eis van 200 mg/m3 niet wordt
overschreven, zijn wij vooralsnog van mening dat de kosten van aanvullende maatregelen niet
opwegen tegen de te verwachte effecten. Wel zijn wij van mening dat wij een
inspanningsverplichting dienen op te leggen aan het bedrijf om de emissie van NOx zoveel
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mogelijk dienen te beperken. Wij hebben in verband hiermee een voorschrift aan de vergunning
verbonden op grond waarvan het bedrijf, indien in het eerste jaar van de bedrÌjfsvoering mocht
blijken dat het emissieniveau varr ISO mg/m3 wordt overschreden, onderzoek moet verrichten
naar het verminderen van de NOx-emissie. Hierbij valt te denken aan:
- aanpassen procesomstandigheden
= toepassen SNCR
- toepassen SCR
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zullen wij overwegen of wíj de vergunning
zullen gaan aanpassen.
Mede in verband hiermee hebben wij in deze vergunning voorgeschreven dat vergunninghouder
binnen een jaar na opstarten van de installatie een nulmeting (in vol bedrijf) dient uit te voeren
naar de NOx-emissie in rookgassen.

Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) geurhinder
wordt voorkomen. Deze instaì!atie kent een aantal bronnen, zoals het Iossen van slib in de
ontvangstbunker en de emissie uit de schoorstenen.
Be aanvraag is qua geur getoetst aan:
- brief van de Minister van VROM van juni ‘95 over geur. (bijlage 4-4 NER);
- de Nederlandse emissie richtlijn lucht (NER) en de bijzondere regelingen voor de
categorie 1 branches.
Brief van VRUM van juni ‘95 over Peur;
In de brief wordt als algemeen uitgangspunt het voorkomen van (nieuwe) hinder gehanteerd. Dit
is verwoordt in de volgende beleidslijnen
- indien er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig,
- indien er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het AURA-principe genomen;
- Mate van hinder kan onder anderen worden bepaald via een belevingsonderzoek,
hinderenquete m klachtenregistratie etc.; voor een aantal branches, de zgn. categorie I
bedrijven, komt het hinderniveau in een bedrijfstakstudie aan de orde;
- de mate van hinder die nog acceptabei is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
Nederlandse Emissie Richthjn Lucht (NER)
De activiteit behoort niet tot een categorie waarop een bijzondere regeling in de NER van
toepassing is. In dit geval zijn daarom de algemene regels van de WER van toepassing. Om vast
te steIlen wanneer ín deze situatie sprake is van een onacceptabe1 hinderniveau biedt de NER een
aantal aanknopingspunten (nieuwe situaties). De geuremissie van deze inrichting zou kunnen
worden vergeleken met de geur die vrij komt bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor deze
geur hanteert de NER voor nieuw situaties een maximale emissiewaarde van 1 geureenheid/m3 (1
ge/m3) bij aaneengesloten woonbebouwing en 2 ge/m3 bij verspreidliggende woningen. Uit de
aanvraag blijkt dat bij dichtstbijgelegen individuele woningen in de omgeving van het bedrijf een
geurimmissiewaarde hebben van 0,s ge/m’.

Beoordeling:
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat geen onacceptabel hinderniveau wordt verwacht
ter plaatse van woningen. De emissie van geur wordt zoveel mogelijk beperkt door de keuze van
het droogsysteem. Het slib wordt gedroogd door een lucht/dampstroom die indirect wordt verhit
in een warmtewisselaar. Deze IuchtIdampstroom is een gesloten systeem waarbij het water uit het
te drogen slib wordt verdampt. Het overtolhge water wordt vervolgens gecondenseerd. Op deze
wÍjze worden de geureomponenten uit de lucht/dampstroom in de waterfase afgevoerd. Verder
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worden de installatie-onderdelen onder onderdruk gehouden en zijn de installaties onder gebracht
in een gesloten gebouw. De aanzuiging van de branders bevindt zich in dit gebouw waardoor de
geurcomponenten via de branders worden afgevoerd. Het grootse deel van de geurcomponenten
zal in de brander worden vernietigd.
De slibontvangstbunker is voorzien van een hydraulisch aangedreven deksel dat alleen tijdens de
aanvoer van shb geopend zal zijn. Ceuremissie wordt voornamelijk verwacht bij handelingen als
lossen e.d. Ten behoeve van de loshandeling zijn echter maatregelen zoals het op onderdruk
houden van de losruimte nauwelijks uitvoerbaar. Overigens wordt van het ontwaterde shb slechts
een geringe geuremissie verwacht.

Swiss Combi dient voor wat betreft de geluidshinder te worden beoordeeld conform de
adviezen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). In de
gemeente Ten Boer is (nog) geen beleidsnota ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Re
beoordeling van deze aanvraag valt derhalve onder de overgangssituatie, waarbij de aanvraag
dient te worden getoetst aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai van
1979 welke is opgenomen in hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde Handreiking. Hierin zijn
richt- en grenswaarden voor de geluidsbelasting van vergunningsplichtige inrichtingen
opgenomen welke niet op een gezoneerd industrieterrein zijn geïegen.
Handreikinp vergunningverlening industrielawaai.
Voor inrichtingen die niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein dient:
1. Het equivalente geluidsniveau van de inrichting volgens de representatieve
bedrijfssituatie (RBS);
2. Het equivalente geluidsniveau van de inrichting volgens de niet-representatieve
bedrijfssituatie (niet-RBS);
3. Het maximale geluidsniveau van de inrichting; (piekniveau’s)
4. Het equivalente geluidsniveau van de transporten van en naar de inrichting.
5, Trillinghinder
te worden beoordeeld conform de handreiking vergunningverlening industrielawaai van
oktober 1998.
Ad 1, Het equivalente geluidsniveau representatieve bedriifssituatie (RBS)
Bij deze beoordeling moet in dit geval gekeken worden naar:
a.
De streefwaarden van de omgeving,(40-45 dB(A)-etmaalwaarde)
b.
De grenswaarde van 50 dB(A) voor nieuwe situaties.
c.
Het referentieniveau zijnde de hoogste van de volgende waarden
i.
Het Lg.5 niveau.
ii.
Het wegverkeerslawaai niveau - 10 dB,
d.
Cumulatie met het equivalente geluidsniveau dat wordt veroorzaakt door de
naastgelegen rioolwaterzuivering.
Beoordeling:
De omgeving van Swiss Combi kan conform tabel 4 van de handreiking industrielawaai en
vergunningverlening worden gekarakteriseerd als het overgangsgebied van landelijke
omgeving tot rustige woonwijk. Voor deze woonomgevingen wordt conform die tabel de
waarden 40-45 dB(h)-etmaalwaarde als richtwaard genoemd. Blijkens metingen van onze
dienst is in de nacht van 6 op 7 april 2000 een L95-waarde gemeten van 35 tot 39 dB(A). Er
zijn geen wegen in de onmiddellijke nabijheid van de woningen aanwezig die van wezenlijk
belang zijn voor de bepaling van het referentieniveau. Het referentieniveau voor woningen ten
westen en ten zuiden van de imichting bedraagt respectievelijk 45 en 49 dB(A) etmaalwaarde.
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Geluidrapport:
Bij de aanvraag is een akoestische prognose gevoegd met onderzoek naar de verwachte
geluidbelasting in de omgeving. De basis van het akoestisch rapport is tweeledig. Enerzijds
wordt gerekend met kentallen van vrachtwagens en personenwagens gecombineerd met
aantallen en bedrijfstijden. Anderzijds wordt vanuit een te bereìken geluidsniveau in de
bedrijfshal een berekening naar de omgeving gemaakt. Volgens de aanvraag wordt er naar
gestreefd een binnenniveau van 80 dB(A) te halen, voor de berekeningen is echter uitgegaan
van een binnenniveau van 85 dB(A). Voor de hal is een enkeïwandige halconstructie als
isolatie aangehouden. Als mogelijke geluidsvoorzìeningen wordt in het hoofdstuk ALARA
(15.5.3) melding gemaakt van twee voorzieningen. 1) het dubbelwandig uitvoeren van de
bedrijfshal (f 425.000) en 2) het plaatsen van een schoorsteendemper cf 50.000).
Blijkens de gegevens bedraagt de geluidbelasting bij de woningen aan de overzijde van het
kanaaI 52 dB(A). Dit is een overschrijding van respectievelijk 3 en 2 dI3 van het
referentieniveau en de grenswaarde (50 dB(A)-etmaalwaarde), De belangrijkste bron die
hiervoor verantwoordelijk is, is de gevelafstraling van de hal. De waarden van de gevel
afstraling is echter geprognosticeerd en kan in de werkelijkheid afwijken. Deze afwijkingen
kunnen worden veroorzaakt door andere binnenniveaus, wijzigingen in de gevels en inwaartse
afscherming door bijvoorbeeld een controle/bedieningsruimte.
bectordeling
Ten aanzien van bovenstaande overwegen wij het volgende. Op basis van de huidige
regelgeving zijn deze waarden niet toelaatbaar. Wij hebben de in deze vergunning toegestane
waarden afgestemd op de eerder genoemde referentieniveaus. Verder hebben wij in een
voorschrift een controlerapportage op basis van metingen voorgeschreven. Indien uit deze
controlerapportage blijkt dat de grenswaarden van deze vergunning worden overschreden
dient vergunninghoudster aanvullende voorzieningen te treffen om de vergunningswaarden te
bereiken.
Cumulatie
Voor de beoordeling van de geluidsbelastingen is tevens een optelling uitgevoerd van Swiss
Combi en RWZI. Het resultaat is in onderstaande tabel aangegeven voor de nachtperiode.
Tabel 1: Cumulatie tabel
Omschrijving

Swiss Combi

KWZi

I

Totale

1 Etmaalwaarde

Ook cumuIatief wordt voldaan aan de streefwaarden en grenswaarde van deze woningen.

Ad 2. Het equivalente geluidsniveau van de niet renresentatieve geluidsituatie (niet-RBS)
In de aanvraag wordt onder calamiteiten melding gemaakt van niet representatieve
bedrijfssituaties. Er zullen zo nu en dan storingen optreden. De meeste storingen zullen van
korte duur zijn een geen relevant effect hebben.
Ad 3. Piekgeluidniveau’s
Voor het maximale geluidsniveau van de inrichting wordt in de handreiking industrielawaai
en vergunningverlening geadviseerd dit geluidsniveau te beperken tot 10 dB boven het
equivalente geluidsniveau. Als maximumgrens wordt de waarde van 70,65 en GO dB(A)
gehanteerd voor respectievelijk de dag- avond en nacht periode. De eerst genoemde waarden
mag in specifiek beschreven situatie met 5 dB worden verhoogd.
Beoordeling
Bij woningen/boerderijen in de directe omgeving van de inrichting blijft de Lmax-waarde
VOOK alle perioden binnen de standaardmarge van 10 dB boven het aanwezige equivalente
geluidsniveau. Uok wordt voldaan aan de maximumgrens voor piekgeluiden.
Ad 4. Het equivalente geluidsniveau van de transporten van en naar de inrichtinp.
De geluidbelasting van het verkeer op de openbare weg van en naar de inrichting wordt
getoetst aan de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de
inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet
milieubeheer’ van de Minister van VROM (29 februari 1996, nr. MBG 96006 13 1).
Voor deze geluidbelasting wordt in deze circulaire een voorkeursgrenswaarde genoemd van
50 dB(A) etmaalwaarde. Boven deze waarde dient een toetsing aan de binnengrenswaarde van
35 dB(A) te geschieden.

.. . . . .

Beoordeling

In het akoestisch rapport zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. Bij alle
woningen langs de weg wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Toetsing
aan de binnengrenswaarde is niet noodzakelijk.
Ad 5. Trillingen
Tenslotte bevat de handreiking industrielawaai en vergunningverlening aanwijzingen voor het
opstellen van trillingsvoarschriften,
Beoordeling
In de aanvraag is aangegeven dat op het terrein van de inrichting geen specifieke
trillingsbronnen aanwezig zijn. Alleen het bulktransport en het lossen van ontwaterd slib kan
aanleiding geven tot enige trillingen. Wij verwachten geen hinder als gevolg van trillingen
van deze inrichting. In dc voorschriften zijn de richt en grenswaarden voor woningen in
landelijk gebied met veel agrarische activiteiten opgenomen, conform de handreiking
industrielawaai en vergunningverlening.

Net gedroogde granulaat kan aanleiding zijn voor het optreden van een zelfontbranding of
stofexplosie. in verband hiermee zijn bij het ontwerp van de draoginstallatie diverse
preventieve maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben betrekking op het bewaken van
onder meer temperatuur, zuurstofgehalte en CO-gehalte en het toepassen van onder meer
waterinjectie, vonkvrije apparatuur, aarding van installaties en vonkdetectie. Deze
maatregelen zijn gebaseerd op een tweetal deskundigenrapporten die bij de aanvraag zijn
gevoegd.
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Aan de bovengrondse opslag van aardoIieproducten (K3-produkten) worden de voorschriften
verbonden die aan een bovengrondse buitenopslag van aardolieproducten op basis van de
CPR-richtlijn 9-6, uitgave 1994, worden gesteld. Deze voorschriften bieden voldoende
waarborgen voor een veilige en milieuhygiënisch verantwoorde opslag.

Voor de locatie van Swiss Combi wordt in de aanvraag diverse waterstromen beschreven. De
belangrijksten zijn:
* Proceswater: De waterdamp afkomstig van het zuiveringsshb wordt gekoeld in een
condensor;
* Koelwater: afvalwater dat w-ordt gebruikt om in het proces het product te koelen;
Schrobwater: afkomstig uit het bedrij fsgebouw
l
Huishoudelijk afvalwater: an<omstig van de personeelsaccomodaties binnen de inrichting
l
a Het terreinwater: afkomstig van de verharde terreingedeclten;
De lokatie van Swiss Combi is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering. De instructie
regeling lozingsvoorschriften milieubeheer fstcr 59, 1996) is derhalve niet van toepassing. De
wateraspecten van deze inrichting zijn daarom gehee1 opgenomen in de Wvo-vergunning die
tegelijkertijd met de Wm-vergunning is aangevraagd.
l

Bodem

Sij de aanvraag is een verkennend milieukundig bodemonderzoek gevoegd, Het onderzoek is
in mei 2000 uitgevoerd conform NEN 5740. De conclusie van het rapport is dat de
aangetoonde concentraties geen verhoogde risico’s vormen voor de voIksgezondheid en/ufhet
milieu in algemene zin.
Binnen de inrichting zijn diverse stoffen aanwezig die potent&1 bodemverontreinigend zijn.
Het betreft de volgende activiteiten:
- opslag en transport van ontwaterd slib;
- transport en behandeling van tussenproduct;
- opslag en overslag van gereed product (gedroogd granulaat);
- opslag van olieproducten en schoonmaakmiddelen.
Het risico van bodemverontreiniging kan met eenvoudige voorzieningen zoals vloeistofdichte
vloeren, lekbakken, etc. worden beperkt. In verband daarmee zijn voor bovengenoemde
activiteiten bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven in deze vergunning. Hierbij is
rekening gehouden met het feit dat de hal za1 worden voorzien van een betonvloer en dat
zowel het tussenproduct als het gereed product een vaste stof betreft die, in tegenstelling tot
vloeistoffen, bij morsen niet direct aanleiding geven tot bodemverontreiniging.
l

Energie
In de Circulaire ‘Energie in de milieuvergunning’ van de ministers van Economische Zaken en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is beschreven op welke wijze het
energieaspect moet worden opgenomen. De voorlopige handleiding maakt onderscheid tussen
bedrijven behorende tot branches die een meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) zijn
aangegaan en bedrijven behorende tot branches waarmee geen MJA is afgesloten. Swiss
Combi behoort niet tot een branche waarvoor een MJA is afgesloten.
Om te bepalen of er voor energie voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen
moet om te beginnen gekeken worden of energie bij dit bedrijf een relevant aspect is. In de
circulaire is aangegeven dat een energiegebruik van 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh
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elektriciteit per jaar of meer, moet worden beschouwd als relevant. Boven deze grenzen wordt
het bevoegd gezag geacht voorschriften omtrent energiegebruik in de vergunning op te nemen.
Swiss Combi overschrijdt de genoemde verbruiksgrens ruimschoots. Gezien de aard van het
bedrijf en de opgestelde apparatuur, achten wij het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek
met betrekking tot energiebesparing zinvol. Swiss Combi heeft in de aanvraag aangegeven in
overleg met het bevoegd gezag een bedrijfsenergieplan (b.e.p.) te zullen opstellen. Dit plan zal
onderdeel worden van het op te zetten bedrijfsintern milieuzorgsysteem,
l

Afval, preventie en hergetmik
Doordat niet-vervuiId hemelwater en terreinwater worden geloosd op oppervlaktewater, wordt
voorkomen dat dit water onnodig wordt afgevoerd naar de RWZI. Als koelwater voor de
koelschroeven en condensors wordt effluent van de RWZI ingezet waarmee een besparing op
het gebruik van schoon leidingwater wordt bereikt,

l

Verkeer en vervoer
Omdat de locatie van Swiss combi is gelegen naast de RWZI van Garmerwolde wordt
voorkomen dat ontwaterd slib onnodig per as wordt getransporteerd.

C.

De redel@erw@ te verwachten ontwikkelingen
In de aanvraag wordt de gewenste situatie binnen de inrichting beschreven.
Sij de provincie zijn voor de omgeving van RWZI GarmerwoldelSwiss Combi de volgende
ontwikkelingen bekend:
- aanpassing RWZI in 200415
- uitbreiding activiteiten RWZT (vergunningprocedure 2000/2001)
Re invloeden van deze aanpassingen zijn niet bekend.

D.

Overige wettelijke overwegingetz,
Op grond van artikel 8.8, lid 2 van de Wm moeten wij bij de beoordeling van de aanvraag
rekening houden met het provinciaal Milieubeleidsplan en de richtwaarden die op basis van
Noofdstuk 5 van de Wm gelden. Van de inhoud van het plan en van de richtwaarden mag bij de
beslissing op de aanvraag alleen gemotiveerd worden afgeweken.
In artikel 8.8, lid 3 van de Wm is aangegeven dat bij de beoordeling van de aanvraag
grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden of die voortvloeien uit Hoofdstuk
5 van de Wet geluidhinder (milieukwahteitseisen), instructieregels op basis van artikel 8.45 van
de Wm en op grond van de provinciaIe milieuverordening en bindende ministeriële aanwijzing
met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27 van de Wm in acht moeten worden
genomen.
=D Milieubeleidsplan Provincie Groningen.
Momenteel geldt voor de provincie Groningen het Provinciaal omgevingsplan (POP). Dit POP
integreert het beleid, zoals dat tot dusverre was opgenomen in diverse beleidsplannen met hun
herziening en uitwerking tot een plan voor de fysieke omgeving. Dit plan heeft de wettelijke
status van:
* streekplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening;
o milieubeleidsplan op basis van de Wet Milieubeheer;
l
waterhuishoudingsplan op basis van de Wet waterhuishouding; en,
* mobiliteitsplan op basis van de Planwet verkeer en vervoer.
Het doel van het POP is om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het mitieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico’s voor mens en natuur te verwaehten zijn. Waar de
milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. De basiskwaliteit
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wordt voor de milieucompartimenten ontleend aan NMP3. In het POP wordt verder aangegeven
dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest actuele en Europese en
landelijke regeIgeving, riehthjnen en circulaires worden gehanteerd. De beoodeling hiervan komt
elders in deze beschikking aan de orde. Net POP levert geen belemmeringen op voor de verlening
van deze vergunning,
2 Richtwaarden die op basis vau Hoofdstuk 5 van de Wm geiden
De Besluiten luchtkwaliteit Wet milieubeheer kennen voor een beperkt aantal stoffen immissie
grens- en richtwaarden. Van overschrijdingen van de grens- en richtwaarden uit deze AMvB’s zal
geen sprake zijn.
3

Grenswaardeu die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wm gelden of die voortvloeien uit
Huofdstuk 5 van de Wet geluidhinder
De inrichting is niet gelegen op een gezoneerd industrieterrein. De grenswaarden van de Wet
Geluidhinder zijn derhalve niet van toepassing,
fnstructieregels op grond van artikel 8.45 van de Wm en op grond van de provínciate
milieuverordening.
Op grond van artikel 8,45 van de Wm is de Instructie regeling Iazinasvoorsehriften milieubeheer
(ster- 59, 1995) van toepassing op de lozing van afvalwater, via de rioIering, op de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dergelijke lozingen vinden binnen deze inrichting niet
plaats. De instructieregeIing is daarmee dan ook niet van toepassing op deze inrichting.
3

Volgens de regeling betreffende bcdrijfsafvalstoffen in de provinciale milieuverordening (PMV)
mogen deze afvalstoffen uitsluitend worden afgegeven aan een inzamelaar of rechtstreeks aan
een be- of verwerker, Als de bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven aan een inzamelaar mag dit
uitsluitend worden gedaan aan een inzamelaar die op een door ons Coilege vastgestelde Iijst is
vermeid.
Als de bedrijfsafvalstuffen rechtstreeks worden afgegeven aan een be- of verwerker is Swiss
Combi verplicht:
- ontvanger (be- of verwerker) een omschrijvingsformuIier te verstrekken;
- een begeleidingsbriefvoor het transport af te geven;
- alIe gegevens met betrekking tot de te ver- of bewerken afvatstoffen te registreren en
gedurende drie jaar te bewaren.
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van afvalstoffen.
* Ministeriële aanwijzing.
Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in 8.27 van de Wm, is geen sprake.
Artikel 8.9 van de Wm steft dat: “bij de besiissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met
regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer,
dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten”.
Bij onze beshssing op de aanvraag mag volgens artikel 8.9 Wm geen strijd ontstaan met de
volgende algemene regels:
- De wetten als bedoeld in artikeI 13.1, lid 2, van de Wm.
Wet geluidhinder: Swiss Combi valt onder categorie 28.4 onder e van het NB. Een inrichting
van deze categorie hoeft niet te zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Dat is bij deze
inrichting ook niet het geval.
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Wet verontreiniging onpervIaktewateren: Voor het in werking hebben van de inrichting is een
vergunning ingevolge artikel 1, lid en 3, van de WVO noodzakelijk. Deze vergunning is
tegelijkertijd met de Wm-vergunning aangevraagd.
Volgens onze beoordeling zijn geen rechtstreeks werkende AMvB’s zoals bedoeld in artikel
8.44 Wm van toepassing. Binnen het bedrijf zijn geen stookinstallaties aanwezig die onder
een van de besluiten emissie-eisen stookinstallaties (BEES A en S) kunnen vallen. Ook de
overige wetten, zoals genoemd in artikel t 3.1, lid 2, van de Wm hebben geen raakvlakken met
de aanvraag om vergunning van Swiss Combi.
Wij concluderen dan ook dat er geen strijd ontstaat met rechtstreeks werkende AMvB’s voor
vergunningspliehtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8,44 Wm en de wetten als bedoeld in
artikel 13.1, lid 2, van de Wm.

Ongewone voorvallett nret d!ìeuschadelijke effecten
Indien ten gevolgen van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale
gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen
te ontstaan, dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden
genomen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wm
(‘Maatregelen in bijzondere omstandigheden’) van toepassing. Art. 17.1 van dit hoofdstuk
verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig
mogelijk meIding te maken aan het bevoegd gezag. Verder moeten onmiddellijk de nodige
maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te 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.

3.

....

INGEBRACHTE BEDENKINGEN UP DE ONTWERP-BESLUITEN

Bij brief van 26 maart 200 1 (afgegeven/ontvangen op 4 april 290 1) heeft de heer H. Tuinema,
Grasdijk 11,9798 TC Garmerwolde schriftelijke bedenkingen ingebracht tegen het ontwerpbeslult Wet Milieubeheer.
Deze bedenkingen zijn hieronder verkort en zakelijk weergegeven.
a. Uitbreiding van de bestaande zuiveringsinstallatie met een thermische slib-drooginrichting
heeft ongewenste effecten op de woon- en leefomgeving, te weten het dorp GarmerwoIde en het
(eveneens bewoonde) buitengebied: stank en geluid.
Toelichting
1. De bestaande zuivering en andere inrichtingen hebben nu al een negatieve invloed op de
woon- omgeving in de vorm van stank. De: heer Tuinema acht het realistisch dat een
drooginstallatie voor slib eveneens gepaard zal gaan met stankoverlast.
2. De heer Tuinema verzoekt rekening te houden met het feit dat de stankoverlast van de
aanwezige rioolwaterzuivering, die voldoet aan wettelijke normen, in de praktijk voor stankoverlast zorgt.
3. Re heer Tuinema merkt op dat de drooginstahatie zal bestaat uit een forse installatie, die herrie
maakt. Hij vreest dan ook met name in de nacht periode geluidsoverlast dat ver draagt,
b. Het oprichten en in werking hebben van de bedoelde inrichting past niet binnen de provinciale 0mgevingspIannen c.q. voornemens van ons College.
Toeliclzting

De heer Tuinema is van mening dat de voorgenomen activiteit dient plaats te vinden op daar-voor
bestemde bedrijfsterreinen zodat dit in overeenstemming is met de integrale visie van ons
College, zoals dat is vastgelegd in provinciale nota’s, omgevingsplannen en gebiedsprogramma’s.
Hij is van mening dat het oprichten en in werkrng hebben van deze slibdrooginstallatie op deze
plaats haaks staat op de integrale visie van de Provincie.
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Tot slot dringt de heer Tuinema er op aan de gevraagde milieuvergunning niet te verIencn op
basis van bovenstaande motivatie. Hij hoopt dat bij de besluitvorming niet alleen wordt gekeken
naar de technische aspecten van de vergunningsaanvraag maar dat ook rekening wordt gehouden
met een integrale visie naar de toekomst en de leefbaarheid van de woonomgeving van de
inwoners.

2.

3.

4.

5.

De ingekomen telefonische bedenkingen kunnen als volgt worden omschreven:
De heer R, Boes, Grasdijk 35,9798 TC Garmerwolde, ontvangen op 28 maart 2001.
De heer Boes merkt op dat er vergunning wordt verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater
op de RW21 en op het oppervlaktewater (Damsterdiep). Zijn bedenking ís gericht tegen het
eventueel lozen van bedrijfsafvaIwater, voorzien van verontreinigende stoffen enlof een hogere
temperatuur, op het uppervlaktewater.
De heer H.J. Havenga, Grasdijk 10: 9798 TC Garmerwolde, ontvangen op 29 maart 2001.
De heer Havenga vraagt zich af hoe er kan worden geloosd op een hoofdwatergang (Damsterdiep) omdat er in ket verleden nooit op deze wijze geloosd kon worden en het water op de
binnensloten werd geloosd. Het water kan namelijk niet weg omdat er geen stroming is.
De heer R. Hockstra, Grasdijk 8,9798 TC Garmerwolde, ontvangen op 3 april 2001.
a. De heer Hoekstra is van mening dat het Swiss-Combi gebouw zo veel mogelijk uit het zicht
moet worden onttrokken door middel van een groenstrook. Dit is in de aanvraag niet voorzien.
Deze situatie is niet acceptabel;
b. Het gebeurt nog steeds dat vrachtwagens zich niet houden aan de afgesproken tijden en dus
ook buiten de reguliere openingstijden van en naar de rioolwaterzuiveringçinstaIlatie rijden.
Voorkomen moet worden dat dit zich ook bij Swiss-Combi kan voordoen;
c. Ten aanzien van het huidige slibtransport naar Duitsland wordt het volgende opgemerkt. Op
vrijdagavond worden vrachtwagens bij de zuivering geparkeerd en aIdaar achtergelaten door de
chauffeurs. Deze keren op zondagavond terug en vertrekken dan met lege vrachtauto’s om
maandagsochtend weer terug te keren. Waarom gebeurt dit‘?
d. De (bocht in de) Grasdijkweg is regelmatig vervuild door zuiveringsslib. Aan deze verontreiniging moet een einde komen en, indien deze alsnog gesehíedt, per omgaande worden geruimd.
Eerder gemaakte afspraken hieromtrent worden niet goed nagekomen.
e . Er moet wat worden gedaan aan de verkeersveiligheid op de Grasdijkweg. Het vrachtverkeer
op deze weg volgt veelal de ‘ideale lijn’ en komt dan op de verkeerde weghelft.
De heer K. Ebeling, Oude Rijksweg IS,9798 PA Garmerwalde, ontvangen op 4 april 2001.
a. Re heer Ebehng vraagt aandacht voor het aspect trillingshinder. Toen de zuivering in bedrijf
kwam was er sprake van constante trillingshinder, dat niet werd veroorzaakt door het verkeer
maar mogelijk door de motoren van de zuivering, De laatste jaren is er echter geen sprake meer
van. Voorkomen moet worden dat nu Swiss-Combi in bedrijf gaat er weer trillingshinder gaat
optredenb. Een volgend aspect dat de heer Ebeling noemt is het spoelwater, Dit wordt via een grote
omweg geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (via het dorp GarmerwoIde op de persleiding vanuit Lewenborg). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het rioolstelsel van de gemeente
Ten Boer. Dit lijkt hem onnodig.
De ingebrachte mondelíng bedenkingen tijdens de gehouden hoorzitting op 19 april 2001 kunnen
als volgt worden weergegeven:

6.

De heer J. Veenstra, Grasdijk 8,9798 TC Garmerwolde
De heer J. Veenstra en de heer D. Tichgelaar maken bezwaar tegen de afvoer van het hemelwater, het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater via de hoofdwatergang lang het
Damsterdiep. Zij menen dat deze afvoer moet plaatsvinden naar het Eemskansal, mede geiet op
de stroming (en daardoor snelle verspreiding) in dit kanaal.

7.

Re heer D. Tichgelaar Oude Rijksweg 3,9798 PA Garmerwolde
zie onder 6
8. Mevrouw Ch. Hoekstra, Grasdijk 8, 9798 TC Garmerwolde
a. Mevrouw Ch, Hoekstra heeft bezwaar tegen de rijtijden van de vrachtauto’s naar en van de
inrichting en de naleving daarvan.
b. Tevens vindt zij dat de te bouwen inrichting op voldoende wijze moet worden afgeschermd
door het aanbrengen van (hoge) beplanting.
9. De heer Prins van Wijngaarden, Oude Rijksweg 5,9798 PA Garmerwolde
De heer Prins van Wáinplaarden wil eerst aan de hand van metingen zien of er emissie plaatsvind
van kwik.
10. De heer J. Wigboldus (Vereniging dorpsbelangen Garmerwolde)
De heer J, Wiaboldus vindt dat er de afgelopen jaren te weinig is gedaan aan de handhaving-/
controle van de voor de RWZI verleende vergunningen (Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlakte wateren). Hierdoor is het vertrouwen van veel mensen in Garmerwolde in
de betrokken overheden fors teruggelopen. Hij pleit dus voor een betere handhaving en controle
van de thans te verlenen vergunningen voor de inrichting van Swiss Combi.
Beantwoording:
l.a.1.
In de aanvraag en het ontwerp van de milieuvergunning is veel aandacht geschonken aan
geuremissies van de inrichting. De van deze inrichting afkomstige geuremissies zijn
vanwege het gekozen systeem minimaal. Het slib wordt gedroogd in een gesloten
droogcircuit waarbij het overtollige vocht uit dit droogcircuit wordt gecondenseerd en in de
waterfase wordt afgevoerd. Hierbij blijven de geurcomponenten in de waterfase. Het slib dat
wordt aan- en afgevoerd wordt uitsluitend in gesloten bunkers opgeslagen. Deze bunkers,
het gebouw en de installatie-onderdelen worden onder een lichte onderdruk gehouden waardoor er geen geuremissie naar buiten kan treden. De afgezogen lucht wordt over de brander
van de drooginstallatie geleid en daardoor verbrand.
1.a.2.
Er gelden geurnormen voor de RWZI. Hierin is de geuremissie, de mate van geur in de
omgeving van de rioolwaterzuivering, vastgelegd. Dit betekent echter niet dat de
zuiveringsinrichting onder alìe omstandigheden niet te ruiken is. De inrichting van Swiss
Combi zal veel minder geur emitteren. Van de inrichting is dan ook geen geurhinder te
verwachten. Zie ook onder Ad 1 .a. 1.
1 .a.3.
Het geluid van de inrichting op de omgeving is in de milieuvergunning afgestemd op de
daarvoor geldende streefwaarden. De in de vergunning genoemde waarden zijn vastgelegd
op punten in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf en zijn afgestemd op de geluidsniveaus van het L95-niveau van het omgevingsgeluid. Dit is het geluidsniveau dat nu gedurende de nachtperiode gedurende 95 procent van de tijd word overschreden. Het bedrijf
mag op die punten niet meer geluid produceren dan de stille momenten van het nu heersende
geluidsniveau. Op grotere afstanden van het bedrijf zal de bijdrage van de inrichting
afnemen tot verwaarloosbaar lage niveaus.
Ten behoeve van de slibverwerking in de noordelijke 3 provincies zijn voorstudies in de
1 .b.
vorm van milieu-effectrapportage verricht. In deze rapportages is gekeken naar de systeemkeuze en de locatiekeuze. Onderzocht zijn acht locaties verspreid over de 3 provincies voor
zowel centrale als decentrale slibverwerking. Gekozen is voor decentrale verwerking, met in
elke provincie 1 verwerkingseenheid. Uit deze MER rapportage zijn 2 varianten naar voren
gekomen die als gunstigste worden gekenmerkt. In beide gevallen wordt Garmerwolde als
locatie voor de provincie Groningen aangeduid.
Door recente wijziging van het MER- besluit is voor het oprichten van een inrichting als de
onderhavige de mer-plicht komen te vervallen. Rit betekent dat de locatiekeuze in het kader
van de milieuwetgeving in principe vrij is, mits voldaan wordt aan de eisen van de Wet
milieubeheer. In genoemde planologische aspekten zijn geen weigeringsgronden aanwezig
voor de gevraagde vergunning in het kader van de Wet milieubeheer.
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2.

3.
4.a.

4.0.

4.c.

4.d.

4.e.
5.2%.

5.b.
6.
7.
8a.

8b.

De ingebrachte bedenkingen van de heren I3oes, Havenga, Veenstra, TichgeIaar en Ebehng
(deeis) zijn gelet op het inhoud van de bedenkingen (Wvo-aspecten) doorgegeven aan het
waterschap Noorderzijlvest en door het waterschap in de de&itieve WVO-vergunning
verwerkt.
zie 2.
Tijdens de gedachtenwisseling, gehouden op 19 april 2001 is ten aanzien van dit onderwerp
daar de heer Jacabs de volgende toezegging gedaan.
Het aanbrengen van beplanting rond de inrichting vormt geen probleem. Het bedrijf van
Swiss Cambi wordt deels gerealiseerd in de groenstrook tussen de zuivering en Swiss
Combi. De bestaande groenstrook wordt daarvoor (deels) verwijderd. Rondom de nieuwe
inrichting zal beplanting worden aangebracht. Aan de vergunning is hiertoe een nieuw
voorschrift (nr. A7) toegevoegd waarin vergunninghoudster wordt verplicht een beplantingspkm op te stellen, en deze aan ons College voor te leggen.
De genoemde bedenking is in wezen een klacht over een andere inrichting (i.c. de RWZI)
dan de inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd. Deze klacht wordt vervolgens betrokken op een mogelijke toekomstige klacht voor deze inrichting. Ten aanzien van deze
reactie wordt het volgende opgemerkt.
- In de aanvraag is aangegeven dat de aan- en afvoer transporten in de dag- en avondperiode
kunnen plaatsvinden. In de hoorzitting heeft het bedrijf toegezegd de transporten te zuilen
beperken tot de dagperiode. Echter zolang de vrachtwagens zich ap de openbare weg
bevinden, en niet daadwerkehjk van en naar het terrein van de inrichting gaan vallen deze
transporten buiten onze bevaegdheid.
- De heer Hoekstra heeft deze bedenking, in feite een klacht, recent eveneens geuit naar de
toezichthouder van de provincie Groningen. Deze klacht is op gebruikelijke wijze behandeld.
Deze activiteit maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag en vergunning. Daarnaast kan
worden opgemerkt dat de vrachtwagens die zich op de openbare weg bevinden, en niet
daadwerkelijk op en van het terrein van de inrichting gaan buiten onze bevoegdheid vallen.
De genoemde afspraak dat verloren ladingen buiten de inrichting worden opgeruimd heeft
een privaatrechtelijke achtergrond. Het af dan niet nakomen van afspraken, hier betrekking
hebbende op een andere inrichting+ kan niet via de miheuwetgeving worden afgedwongen.
Dit neemt naar onze mening echter niet weg dat de betrakken partijen (RWZI, Swiss Combi
en de transporteur(s)) hier hun verantwoording moeten nemen.
De Wet miheubcheer biedt niet de mogelijkheid om het gedrag op de weg naar de RW21 en
Swiss Combi te reguleren.
In de aanvraag is aangegeven dat op het terrein van de inrichting geen specifieke tríllingsbronnen aanwezig zijn. Alleen het bulktransport en het lossen van ontwaterd slib kan
aanleiding geven tot enige trillingen. Wij verwachten echter geen hinder als gevolg van
trillingen van deze inrichting. In de voorschriften zijn de richt en grenswaarden voar
woningen in IandeIijk gebied met veel agrarische activiteiten opgenomen, conform de
Handreiking industriclawaai en vergunningverlening.
zie 2.
zie 2.
zie 2
Tijdens de gedachtenwisseling, gehouden op 19 april 2001, is ten aanzien van dit onderwerp
daar de heer JacobsfSwiss Combi de volgende toezegging gedaan.
Het beperken. van de rijtijden van 07.00 tot 19.00 uur is vaar Swiss Combi aanvaardbaar.
Gezien het feit dat het: aantal-tiansporfen beperkt is ziet hij geen probleem in beperking van
de transporten tot de dagperiode. Het voorschrift F4 van deze vergunning is dan ook
canfonn deze afspraak aangepast.
zie 4a.

9.

10.

4.

Aan het slib dat op de inrichting wordt verwerkt worden acceptatie eisen gesteld ten aanzien
van de concentratie van allerlei stoffen waaronder kwik. Het in de slibstromen aanwezige
kwik kan het proces via twee wegen verlaten.
1). Indien het slib verdampt in de droger wordt het meegevoerd met de drooglucht. Het
overtollige vocht in de drooglucht wordt afgescheiden in de condensor, Ook het kwik zal
hierdoor worden afgescheiden. Deze stroom wordt afgevoerd naar de zuivering. Het water
dat de zuivering verlaat moet aan bepaalde eisen voldoen op grond van de WVO
vergunning.
2). Indien het kwik niet in de droger verdampt is het dermate sterk gebonden met de
slibstroom dat het via deze stroom de fabriek zal verlaten.
De basis van deze opmerking is ons niet duidelijk. Bij genoemde inrichting wordt volgens
de reguliere frequenties toezicht gehouden. Wij zien in dezc opmerking geen aanleiding om
het toezicht regime anders op te pakken dan gebruikelijk, mede omdat de genoemde
opmerking is gebaseerd op een andere inrichting, dan waarvoor deze vergunning wordt
verleend.

AFSLULTENDE

OVERWEGINGEN.

BESLISSING:
Gelet op het bepaalde in en krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en overeenkomstig de voorliggende, bij brief van
15 september 2000, kenmerk H2507.AO.ROOS~KO/MJAE door Haskoning B.V. ingenieursbureau
te Nijmegen ingediende vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde beschrijvingen en tekeningen
beslui ten wij :
1.

de ingediende bedenkingen ongegrond, dan wel deels (de heer en mw. Hoekstra)
gegrond/deels ongegrond te verklaren;

11.

aan Swiss Combi Technology Nederland B.V. te Leeuwarden de gevraagde vergunning als
bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking
hebben van een inrichting voor het thermisch drogen van zuiveringsslib op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Ten Boer, Sectie K, ms. 969/968 te verlenen voor de duur van
10 jaar;

TH.

te bepalen dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van de vergunning: de
Hoofdstukken 4,6 en 7, alsmede bijlage 9 (tekening);

IV.

aan het onder TI. genoemde besluit de navolgende voorschriften te verbinden:

A.

Algemene voorschriften

1.
2.

3.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
De aanvoer, opslag, overslag, bewerking en afvoer van zuiveringsslib en granulaat dient zodanig
te geschieden dat dit zich niet binnen en buiten de inrichting kan verspreiden; mocht onverhoopt
toch verontreiniging op of rondom het terrein van de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct
maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
Voordat personeelsleden van derden werkzaamheden mogen verrichten op het terrein van de
inrichting moeten zij zodanig zijn geïnstrueerd, dat de door hen te verrichten werkzaamheden
geen gevaar opleveren voor de installaties, opslag e.d. en niet in strijd zijn met het gestelde in
deze beschikking.
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4.

5.
6.
7.

B
1.

2.

3.

In de inrichting moet tijdens de werktijden altijd ten minste &?n verantwoordelijk persoon
aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligìieidsmaatregelen, om
in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te treffen.
Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden
voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- c.q. afscherrmngsmethoden
Telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, insecten,
mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bes:strijdingsmaatrege3eten worden genomen.
Binnen 6 maanden na het verlenen van de vergunning dient een beplantingsplan ter goed-keuring
te worden aangeboden aan de directeur van de dienst Ruimte en Milieu. In dat plan dient in ieder
geval ook te worden opgenomen.
- een plattegrond met de geplande groenstroken;
- de te planten heesters en bomen, bij voorkeur afgestemd op dc natuurlijk aanwezige
beplanting in de omgeving,
- de planning van de uitvoering van het plan.

Rapportage-? meet- en registratievsorst:hnften
Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden; het milieufogboek dient ten
minste te bevatten:
- een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bÍjbehorende voorschriften;
- een registratie van de jaarlijks gebruikte grondstoffen;
- een registratie van de jaarlijks aangevoerde hoeveelheden zuiveringsshb;
- een registratie van de jaarlijks afgevoerde hoeveelheden granulaat;
- een registratie van de afgevoerde afvalstoffen;
- een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water;
- een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan maken van
de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding
hebben gegeven tot emissies of afvalstoffen;
- de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven
interne metingen, werkzaamheden c.q. controles; tevens dient hierbij de datum van uitvoering
en de naam van uitvoerende persoonlinstantie te worden aangegeven;
- afschriften van alle installatie- en keuringscertìficaten, onderzoeksrapporten en meet- en/of
analyseresultaten die in deze vergunning worden genoemd;
- het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van het CoIlege kunnen worden
getoond.
Van het energieverbruik binnen de inrichting moet een registratie worden bijgehouden. De
registratie moet in ieder geval weergeven:
- het energieverbruik in KWh per maand;
- het gasverbruik in m3 per maand;
- het waterverbruik in m3 per maand.
Van alIe geaccepteerde partijen zuiveringsslib 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 analyserapport; van partijen slib van aanbieders (anders dan Waterschap Hunze en Aa’s
en Waterschap Noorderzijlvest) dienen, vóór acceptatie mag plaatsvinden, analysegegevens
voorhanden te zijn; hierbij dienen tenminste de stoffen uit tabel 2.5 van de aanvraag (blz. 10)
geanalyseerd te zijn;
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4.

5.

6,

7.
8.

Voor partijen slib van hierboven genoemde waterschappen geldt de volgende werkwijze:
Eenmaal per kwartaal moeten de in tabel 2.5 genoemde parameters van droge stof t/m zink in
het ontwaterde slib dat aan SCTN wordt aangeboden worden geanalyseerd. Eenmaal per jaar
moeten de in tabel 2.5 genoemde parameters van EOX t/m PAK-1 6 worden geanalyseerd.
Dagelijks dient het drogestofgehalte en organisch stofgehalte te worden bepaald. Deze laatste
twee gehaltes mogen worden bepaald met behulp van dagelijks genomen mengmonsters; de
analyseresultaten daarvan zullen niet op het moment van acceptatie bij de inrichting
voorhanden zijn, Wel moet de vergunninghouder er voor zorg dragen dat deze rapporten zo
spoedig mogelijk na de monstername van de betreffende partijen, doch uiterlijk binnen twee
weken na de monstername, daadwerkelijk binnen de inrichting aanwezig zijn.
h. afvalstoffencode.
Van alle afgevoerde partijen granulaat moeten in ieder geval de voIgende 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. analysegegevens (analyserapport);
g. afvalstoffencode (indien van toepassing);
h. Indien de hoeveelheden worden bepaald buiten de inrichting (na afvoer) dient de
vergunninghouder er voor zorg te dragen dat zo spoedig mogelijk na de afvoer, doch uiterlijk
binnen een week, voor alle partijen afgevoerde granulaat, afschriften van de originele
weegbonnen bij de geregistreerde gegevens worden gevoegd.
Van alle geweigerde partijen zuiveringsslib 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;
h. afvatstoffencode;
i. reden van weigering;
j. naam, adres, woonplaats geadresseerde van aangeboden partijen die geweigerd zijn.
Binnen de inrichting moet een registratie plaatsvinden van de ingekochte grond- en hulpstoffen
en van de afvalstoffen die uit de inrichting zijn verwijderd; ten minste de volgende gegevens
moeten worden geregistreerd:
- de aard van de grond-, hulp- en afvalstoffen;
- de oorsprong van de afvalstoffen;
- de hoeveelheid die wordt gebruikt respectievelijk wordt afgevoerd;
- het percentage grond- of hulpstoffen dat niet in eind- of bijproducten maar in het afval komt.
van de geregistreerde gegevens dient jaarlijks een totaaloverzicht te worden opgesteld.
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen gocderenadministratie en financiële administratie.
Re geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden, per kalenderjaar te worden
verzameld en gedurende ten minste 3 jaar in de inrichting worden bewaard en op verzoek aan de
daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.
Voor 1 maart van ieder jaar dient vergunninghouder een overzicht van de getotaliseerde gegevens
van de in dit hoofdstuk opgenomen registraties die betrekking hebben op het voorgaande
kalenderjaar op te sturen aan het College;
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c.
1.

De afgiftebonnen dan we1 omscluijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het
afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen moeten gedurende 5 jaar worden bewaard; deze
documenten moeten altijd aan een vertegenwoordiger van het College kunnen worden getoond.

Bodembescherming en bodemonderzoek

De opslag en het gebruik van stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen
verontreiniging van de bodem optreedt.
2. De opslag van (smeer-)olie, hydrauliek-olie, oplosmiddelen en andere gevaarlijke (afval-) stoffen
dient te voldoen aan de richtlijn CPR 15-1 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage (CPR 15-1 ‘Opslag
gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (6- 10 ton)’ uitgave
1994, tweede druk)
3. Indien in werkruimten de in voorschrift 2 bedoelde stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden minder
dan 25 liter per ruimte hoeft de opslag van deze stoffen niet te voldoen aan het gestelde in
voorschrift 2. Wel dient de opslag van deze stoffen boven een opslagvoorziening categorie 1 of
op/in een lekbak plaats te hebben.
4. Gemorste of gelekte voor de bodem schadelijke stoffen moeten direct worden
opgeruimd/opgenomen;
voldoende absorptiemiddelen moeten aanwezig zijn om eventuele gemorste of gelekte vloeistof
op te nemen;
verontreinigd absorptiemiddel dient gescheiden van andere stoffen te worden bewaard in
vloeistofdicht, goed gesloten vaatwerk.
5. Het lossen van ontwaterd slib in de ontvangstbunker dient zo te geschieden dat geen slib buiten
de ontvangstbunker kan geraken. Eventueel gemorst slib dient direct te worden opgeruimd. De
opstelplaats van de transportmiddelen die ontwaterd slib lossen in de ontvangsthunker dient te
bestaan uit een verharde ondergrond welke geen scheuren of gaten vertoond fbijvoorbeeId beton,
asfalt). Deze opstelplaats dient afwaterend zijn gelegd naar de bedrijfsriolering.
6. Ontwaterd slib dient te worden opgeslagen in een opvangvoorziening categorie 1 van de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (MG%),
7. Het laden van transportmiddelen met granuiaat dient plaats te vinden boven een verharde
ondergrond welke geen scheuren of gaten vertoont (bijvoorbeeld beton, asfalt). Deze opstelplaats dient afwaterend zijn gelegd naar de terreinrioIering.
8. Vloeibare afvalstoffen {afvalwater uitgezonderd) dienen te worden bewaard in gesloten vaten op
een overdekte opslagplaats met een vloeistofdickte ondergrond, volgens opvang-voorziening
categorie 1 van de NRB of boveniin een lekbak.
9. Een opvangvoorziening categorie 1 moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding
geven, maar ten minste 1 keer per jaar visueel te worden gecontroleerd op afschot, scheuren,
naden of andere gebreken die afbreuk doen aan de vloeistofdichtheid van de vloer; ingeval van
geconstateerde gebreken dient de constructie binnen 2 maanden te worden hersteld.
30. In geval van twijfel over de vloeistofdichtheid (ter beoordeling van het College) kan het College
met betrekking tot aanwezige vloeistofdichte voorzieningen bepalen dat vergunninghouder door
een onafhankelijk erkend deskundige, conform CUIUPBV-Aanbeveling nr. 44, een onderzoek
moet laten uitvoeren naar de vloeistofdichtheid van de voorziening;
indien uit dit onderzoek blijkt dat de vloeistofdichtheid onvoldoende is gewaarborgd, moet
alsnog een vloeistofdichte voorziening worden gerealiseerd binnen 3 maanden na afronding van
dit onderzoek.
11. Reparaties aan bestaande opslagvoorzieningen van categorie 1 (vloeistofdichte betonnen
opslagbunkers, vloeistofdichte vloeren of verhardingen etc.) moeten worden uitgevoerd door
ondernemers die door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd zijn voor de aanleg van de
betreffende voorziening. In tegenstelling tot deze bepaling mogen reparaties aan bestaande
opslagvoorzieningen van categorie 1 worden uitgevoerd door ondernemers die niet door de Raad
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van Aecreditatie geaccrediteerd zijn, indien na de reparaties een eindkeuring plaats vindt. De
herstelde vloeistofdichte voorzieningen dienen door een onafhankelijk erkend deskundige,
conform CUWPBV-Aanbevehng nr. 44, te worden herkeurd. De vergunninghouder dient binnen
2 maanden na het onderzoek de schriftelijke verslaglegging op te sturen naar het College.
Van de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de vloeistofdichte constructie moet een
aantekening worden gemaakt in het milieulogboek.
Indien sanering van de bodem noodzakelijk is dient binnen 3 maanden na de sanering een
afschrift van het evaluatierapport, waarin de uiteindelijk bereikte bodemkwaliteit is vast-gelegd,
te worden ingediend bij het College; de in dit evaluatierapport beschreven kwaliteit van bodem
en grondwater zal dan worden aangemerkt als (nieuw) referentiekader (nulsituatie).
Binnen 3 maanden na:
- bedrijfsbeeindiging;
- het beëindigen van deel-activiteiten die een potentiële bedreiging vormen voor bodem en/of
grondwater (dit ter beoordeling van het College),
dient ter vaststelling van de bodem- en grondwaterkwaliteit, een eindsituatie-onderzoek naar de
bodem en het grondwater te zijn uitgevoerd;
het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/EW&onderzoek; in
afwijking van het genoemde onderzoeksprotocol kan worden volstaan met een andere
onderzoeksstrategie indien vóór de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek de opzet van het
onderzoek ter goedkeuring aan het College is voorgelegd. In dit laatste geval dient het onderzoek
in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde en goedgekeurde uitvoeringsvorm te worden
uitgevoerd.
de resultaten van het onderzoek dienen binnen 2 maanden na uitvoering aan het College te
worden overgelegd.
Vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goed gesloten emballage die vloeistofdicht is en
bestand is tegen de betreffende vloeistoffen. Onder een voor het aftappen van gevaarlijke stoffen
gereedstaand vat, moet een doelmatige lekbak zijn aangebracht
Emballage met gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de eisen gesteld in de VLG.
Ledig ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.
Indien emballage lekt, moet de lekkage meteen worden verholpen, de inhoud meteen worden
overgebracht in vloeistofdichte emballage of de lekkende emballage worden overgebracht in een
zogenaamd overmaats vat.
De emballage mag niet zijn gestapeld, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe
voorzieningen zijn aangebracht.
Pallets mogen uitsluitend worden gebruikt, wanneer deze in een goede staat verkeren;
verontreinigde en/of beschadigde pallets moeten worden vervangen.

Luchtverontreiniging
Binnen 6 maanden na het starten van de bedrijfsvoering dient met betrekking tot de volgende
onderwerpen in een nul-situatie-onderzoek te worden vastgelegd:
- de emissie van NOx naar de lucht;
- de emissie van stofnaar de lucht.
Re uitvoering van metingen voor een dergelijk onderzoek dient steeds tenminste 24 uur van te
voren te worden gemeld aan (een vertegenwoordiger van} het College.
De stofconcentratie in de afgasstromen van de aardgasbranders en in de afgezogen lucht uit de
granulaatopslagsiIo’s (na het filter) mag niet meer dan 10 mg/Nm3 bedragen. Voor een bepaling
w~-st&g&w&-&m afzonderlijke meting moet als meetmethode NEM-ISO 9096 worden
toegepast of een andere door het College goedgekeurde, tenminste gelijkwaardige methode. Wet
bij het filteren van lucht vrijkomende stof moet, zonder zich te kunnen verspreiden, worden
opgevangen in een daarvoor geschikte opvangvoorziening.
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De filterinstallaties dienen regelmatig en vakkundig te worden onderhouden en zo vaak als voor

een goede werking noodzakelijk is te worden gereinigd.
Het afgescheiden stof moet regelmatig worden verzameld, wnder dat de goede werking van de
installatie(s) wordt verstoord; bewaring en afvoer moeten geschieden zonder dat het stof zich in
de omgeving kan verspreiden.
5. De stikstofconcentratie in de afgasstromen van de aardgasbranders mag niet meer dan
200 mg/Nm3 bedragen, berekend als stikstofdioxide en herleid op droog rookgas met een
volumegehalte aan zuurstof van 14% (gebruikelijke zuurstofpercentage voor normale
procesomstandigheden). Be uitworp moet worden vastgesteld door een afzonderlijke meting.
Voor een bepaling van de uitworp van stikstofdioxiden door een afzonderlijke meting moet als
meetmethode een methode worden toegepast zoals genoemd in bijlage 4,7 (september 2000) van
de NeR of een andere door het ColIege goedgekeurde, tenminste gelijkwaardige methode.
6. Indien in het eerste jaar van de bedrijfsvoerrng mocht blijken dat het emissieniveau van
150 mg/Nm3 NUx wordt overschreden, moet vergunninghouder onderzoek verrichten naar de
voIgende technieken:
- aanpassing procesomstandigheden;
- toepassing SNCR;
- toepassing SCR.
Het resultaat van het onderzoek dient binnen 3 maanden na de uttvoering van het onderzoek te
worden overgelegd aan het College. In het onderzocksrapport dient een plan van aanpak te
worden opgenomen waarbij wordt aangegeven welke maatregelen zullen worden getroffen. Naar
aanleiding van dit onderzueksrapport kan het College nadere voorschriften stellen over te treffen
aanvullende maatregelen ter vermindering van de NOx-emissie.
7. De geuremissie die de inrichting veroorzaakt mag niet meer bedragen dan de geurconcentratiescontouren die in figuur 6.2.1 van de aanvraag zijn weergegeven.
8
Het is verboden om door middel van combinatie van één of meerdere afgasstromen (bijvoorbeeld
bij het gelijktijdig afvoeren van afgasstromen via een gemeensehappehjke schoorsteen) of door
middel van menging met lucht concentraties in afgasstromen te verlagen met het doel om aan de
emíssíe-eisen te voldoen; elke afgasstroom moet afzonderhjk getoetst worden aan de emissieeisen.
9.
Opslag van het granulaat mag uitsluitend plaatsvinden in de speciaal daarvoor bestemde
0pdagsiIo’s.
10. Het lossen en verplaatsen van granulaat (gedroogde residu) moet zodanig gebeuren dat geen
visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt;
l l . TransportmiddeIen voor het transport (afvoer) van het granulaat mogen alleen worden geladen
indien de silo waaruit het granulaat wordt gelost is voorzien van een 1ossh.nf die vanaf de silo tot
in de opslagruimte van het transportmiddel reikt.
12. Transportmiddelen met stuifgevoelige goederen moeten, teneinde stofverspreiding buiten de
inrichting te voorkomen, zo nodig zijn voorzien van goed afsluitende afdekkingsmiddelen;
indien, ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen, bij het lossen materiaal is gemorst, dienen de
transportmiddelen alvorens ze de laadplaats verIaten te worden ontdaan van gemorst materiaal.
4.

E.
i.
2.

Brandgevaar
Het bedrijfsterrein en het wegenstelsel moet zodanig zijn ingericht en de toegankehjkheid moet
zodanig worden bewaakt, dat ten behoeve van de hulpverlening bij brand en de bes&ijd&g van
brand, calamiteiten of bijzondere omstandigheden elk bedrijfsonderdeei goed bereikbaar is.
De temperatuur van het granula& direct na de koeIs&roeven mag niet-hoger zijn dan 50 “C..
Indien de temperatuur toch boven 50 “C komt dient het droogproces te worden afgebouwd en
stopgezet. Hiertoe dient de temperatuur van het granulaat direct na de koelschroeven continu te
worden bewaakt en dient een automatisch alarmering plaats te vinden indien de temperatuur
boven 50 “G komt.

3.

Voor het opstarten van de shbdrooginstallaties dient in een brandbestrijdingsplan opgesteld te
worden om in geval van brand een goede bestrijding mogelijk te maken; van het
brandbestrijdingsplan moeten een afschriften binnen de inrichting aanwezig zijn en ter inzage
liggen; een dergelijk plan kan de volgende punten bevatten:
a. de waarschuwingsprocedure bij brand; de instanties en personen die moeten worden
gewaarschuwd en de wijze waarop deze instanties en personen bereikbaar zijn;
b. een rooster, waarin degenen vermeld zijn die belast zijn met:
- de waarschuwingsprocedure;
- het treffen van de in eerste instantie vereiste maatregelen;
c. een opslagplan; dit opslagplan moet ten minste vermelden:
- de aard, de maximale en gemiddelde hoeveelheden en de opslagplaatsen inzake gevaarlijke
stoffen en ongevaarlijke stoffen;
- de maatregelen die moeten worden getroffen ter bestrijding van de bij brand vrijkomende
giftige dampen, zoaLs speciale blusmiddelen, gasmaskers etc.;
d. overige zaken en wijzigingen die voor de brandbestrijding van belang kunnen zijn
zoals:
- plaats, soort en capaciteit van de aanwezige blusmiddelen, inclusief bepakking van een
eventueel brandweervoertuig;
- plaats van hoofd- en groepsafsluiters in leidingen met brandbare vloeistoffen;
- plaats van elektrische schakelaars.
4. Een brandbhtsmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wij ze zijn aangebracht,
onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor
direct gebruik beschikbaar zijn; brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende
herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor
geschikt pictogram; het onderhoud dient te geschieden overeenkomstig NEN 2559.
5. Eenmaal per jaar moet een brandblusmiddel op bruikbaarheid worden onderzocht door een
daartoe bevoegde instantie; een blusmiddel moet zijn voorzien van een labeI of sticker met
daarop de laatste controledatum.
7. In de drooghal mag geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.
8. Bij de ingangen van de drooghal en van een werkplaats dienen op goed zichtbare plaatsen met
duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht “ROKEN EN
VUUR VERBODEN’” of een overeenkomstig veiligheidsteken, zoals aangegeven in de norm
NEN301 1.
9. De hoofdafsluiters en -schakelaars voor aardgas- en elektriciteitsvoeding moeten aanwezig zíjn
op een goed zichtbare en onder alle omstandigheden goed bereikbare plaats en moeten zijn
aangegeven door een duidelijk leesbaar opschrift.
10. Re bedrijfsvoering dient er op gericht te zijn de verspreiding en ophoping van ongewenst stof
zoveel mogelijk te beperken en ontstekingsbronnen te voorkomen.
11. Bedrijfsruimten dienen zo goed mogelijk te worden schoon gehouden door onvermrjdelíjke
stofafzetting regelmatig te verwijderen.

F. Geluid en trillingen
1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid (LAr,Kr), veroorzaakt door deze inrichting,
mag de hierna genoemde waarden met overschrijden:
Referentiepunt A (rekenpunt 14, meetpunt Grasdijkweg, hoogte 5 meter):
- 43 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 40 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 37 dB(A) van 23.00 tot 07-00 uur.
Referentiepunt 3 (rekenpunt 15, overzijde Eemskanaal, hoogte 5 meter)
- 47 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 44 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 41 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
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Referentiepunt 4 (rekenpunt 4, boerderij zuidzijde inrichting, hoogte 5 meter)
- 45 dft(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 42 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 39 dB(A) van 23.00 tut 07.00 uur,
Referentiepunt 7 (rekenpunt 7, woning langs toegangsweg, hoogte 5 meter}
- 40 dB(A) van Q7.QQ tot 19.00 uur;
- 37 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 34 dB(A) van 23.00 tot 07.88 uur.
2. Het maximale gehridsniveau, veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van deze inrichting
(L,,), mogen, gemeten in de meterstand “fast”, de volgende waarden niet overschrijden:
Referentiepunt A (rekenpunt 14, meetpunt Grasdijkweg, hoogte 5 meter):
- 48 d&(A) van 07.00 tot 19.QQ uur;
- 48 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 45 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur,
Referentiepunt B (rekenpunt 15, overzijde Eemskanaal, hoogte 5 meter)
- 50 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 50 dB(A) van 19.00 tot 23 .QQ uur;
- 47 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentiepunt 4 (rekenpunt 4, boerderij zuidzijde inrichting, hoogte 5 meter)
- 49 dB(A) van Q7,QQ tot 19QQ uur;
- 49 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 45 dB(A) van 23.00 tot 07.60 uur.
Referentiepunt 7 (rekenpunt 7, woning langs toegangsweg, hoogte 5 meter)
- 44 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- 44 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- 40 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens
de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai i 999. De referentiepunten staan aangegeven in
de bij deze vergunning gevoegde bijlage.
3. Binnen U maanden na En bedrijfstelling van deze inrichting dient aan ons College een rapport te
worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
- een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich bevinden;
- een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstrahng van deze bronnen,
waaronder begrepen het door meting vastgesteIde geluidsvermogen per oktaafband en in
dB(A);
- een berekening van de bijdrage van deze bronnen op de geluidsniveaus van de in voorschrift
nr. 1 omschreven referentiepunten.
4. Re aanvoer van te verwerken ontwaterd slib en afvoer van gedroogd shb mag per as met
pkratsvinden tussen 19.00 en 07.80 uur.
5. De trillingen, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede
de door de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden, moeten in de geluidgevoelige ruimte@)
van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen, voldoen aan de volgende
waarden:
Al = Q,2;
A2 = 4;
e n A3=Q,l
tussen 07.00 en 19.00 uur;
Al =0,2;
A2=2;
e n A3=Q,l
tussen 19.00 en 23 .QQ uur;
Al = 0,15; A2 = Q,3;
en A3 = Q,Q7 tussen 23.00 en 07.00 uur.
metingen van
trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten plaatsvinden
-~ - ^... ~~~~~ Re
x.-~~~_~_._-~~
_,_ ~-~~~
overeenkomstig nchtli~~an~~Stichtin~-~~Üwresearch.
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Al : richtwaarde voor de maximale trillingsterkte V,,,;
A2: grenswaarde voor de maximale Wlingsterkte Vmax;
A3: grenswaarde voor de trillingssterkte over de beoordehngsperiode VPeriode;

Energie
Binnen 6 maanden na het in bedrijf stellen van de inrichting moet onderzoek zijn verricht naar de
technische en economische haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in de gehele
inrichting, De rapportage van dit onderzoek moet tenminste het volgende bevatten:
a. beschrijving van het object;
b. beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans
van het totaIe object en een toedeling van tenminste 90% van het energieverbruik aan
individuele installaties en (deel)processen;
c. een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen toegespitst
op de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage
in het totale verbruik hebben.
Per energiebesparende maatregel dient de rapportage de volgende gegevens te bevatten:
cl de jaarlijkse energiebesparing:
c2 de meerínvesteringskosten;
c3 de verwachte economische levensduur;
c4 de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de tijdens het onderzoek geldende
energietarieven;
CS een schatting van eventuele bijkomende kosten of baten anders dan energiebesparing;
c6 de terugverdientijd op basis van de meerinvesteringskosten en de baten.
d. Een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeeping maatregelen die Leiden
tot energiebesparing.
Binnen 3 maanden na het opstellen van het in het vorige voorschrift bedoelde rapport moet op
basis van dat rapport een bedrijfsenergieplan opgesteld worden volgens het in de circulaire
Energie in de milieuvergunning voorgeschreven format. In het plan moeten. maatregelen met een
terugverdientijd tot en met 5 jaar worden opgenomen. Hierbij is een zekere fasering in de tijd
toegestaan. Als één van de maatregelen niet wordt uitgevoerd, moet dit worden gemotiveerd.
Binnen 9 maanden na het in bedrijf stellen van de inrichting moeten de onderzoeksrappartage en
het bedrijfsenergieplan aan het College ter goedkeuring worden overgelegd.
Re vergunninghouder is verplicht om het goedgekeurde bedrijfsenergieplan binnen dc daarin
gestelde termijnen uit te voeren.

Afvalstoffen
Het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te storten,
te begraven of te doen of te laten uitvloeien.
De opslagen van gevaarlijke afvalstoffen {die zijn ontstaan binnen de inrichting, zoals afgewerkte
olie etc.) mag niet meer bedragen dan 1000 liter.
Sij (gedeeltelijke) beeindiging van bedrijfsactiviteiten dienen de in de inrichting aanwezige
grond- en hulpstoffen die ten behoeve van deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar
zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, aIsmede de afvalstoffen die
bij deze activiteitten) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging te worden
afgevoerd uit de inrichting.

Elektfische

instatfatie

Re elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN
10 10 voor zover deze hierop van toepassing zijn.
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Aardverbindingen of elektrisc
elektrostatische aplading moe
deskundige worden doorgeme
een kaartsysteem dat altijd aal
getoond.

: doorverbindingen ter voorkoming van blikseminslag en/of
n ten minste &nmaal per jaar door een door het College erkende
n; de bevindingen moeten worden vastgelegd in een logboek of
zen vertegenwoordiger van het CoIlege moet kunnen worden

Werkplaats
Het is verboden:
- afvalstoffen, zoals blikken papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken, anders te
bewaren dan in gesloten bt sen, vaten of bakken;
- olie anders te bewaren dan 1 vloeistofdicht vaatwerk of tanks;
- vluchtige vloeistoffen, wa; Jan het onderste ontvlammingspunt lager dan 2 1 ‘C fK1 -klasse)
is gelegen, te gebruiken vo . reinigingsdoeIeinden;
Een werkplaatsen moet zijn YI azien van een vloeistofdichte vloer conform de NR3.
Een werkplaats moet zodanig jn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar
voldoende ventilatie is gewaal orgd om gassen of dampen die ontstaan bíj lekkage of
werkzaamheden af te voeren. 1 mtrent de wijze van ventilatie kunnen door het College nadere
eisen worden gesteld.

K. Aardgasbranders staokinstallaties
sfibdrogingsproces)
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

V.

t.b.v. het

De stookinstallaties, de opstel
voldoen aan NEN 1078, NEN
De stookinstallaties moeten v(
voorzien van een GIVEG-keu
Re stookinstallaties moeten te
gecontroleerd door het gasievl
goedgekeurde deskundige in tIn geval van brand moet de br.
door middel van een op een g(
aanwezige afsluiter.
Nabij de opstellings- of stookt
aangebracht of een duidehjkc
afsluiter bevindt.
RÍj de afsluiter moeten duid&
Brandstofleidingen moeten tel
aangebracht dat hiervoor niet
Een rookgasafvoersysteem mc
andere verbrandingsresten bui
De installatie moet zodanig zì;
verbranding kan worden berei
plaatsvinden op de goede afsta

qs- of stookrulimte, en de afvoer van de rookgassen moeten
078 en NEN 3028.
doen aan de GIVEG-keuringscisen en moeten rechtmatig zíjn
lerk.
aincte éénmaal per 2 jaar op goed en veilig functioneren worden
end bedrijf, GASTEC N.V. ofeen andere door het College
t bezit van het diploma VISA-Inspecteur,
tdstoftoevoer naar de stookinstaLlaties, kunnen worden afgesloten
d bereikbare plaats buiten de opstellings- of stookruimte

te
1.
2.
_ -~
3.

IY van dìf besluit zal wordett ioegezmtdm amt:
1;
crs van
Ten .Boer
-~~~
__-~deI gemeente
_...~ ~ --~~
..--I- xI_ _-~ ___--~ _.--_ _L_~ ..-m de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen,
Groningen;
het Waterschap Noorderzij Ivest;

hzpaien dat eeti twmpk
Swiss Combi, voornoen
wethot
.--burgemeester
.._~~ ~_--en_I__~
de regionaal inspecteur
Postbus 30020,970O Rl
4. het dagehjks bestuur va
5. het RIZA te Lelystad;

imte moet daartoe in dc brandstoftoevoerleìding een afsluiter zijn
:rwijzing aanwezig zijn, waarop is aangegeven waar zich deze
c het doel en de wijze van sluiten zijn aangegeven.
n mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn
:hoeft te worden gevreesd.
t zo vaak als nodig inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en
n de inrichting worden verspreid.
afgesteld en worden onderhouden dat steeds een volledige
. Hiertoe moet een regelmatige, tenminste jaarlijkse, inspectie
.ing van de branders.
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6. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen;
7. de heer P. Prins van Wijngaarden, Rijksweg 5,9798 TB Garmerwolde;
8. M. de Ruiter, Rijksweg 5, 9798 TD Carmerwolde;
9. de heer H. Hollander, Rijksweg 9,9798 TD Garmerwolde;
16. de heer K. Ebehng, Oude Rijksweg 15,979s FA Garmerwolde
ll. de heer K. Wieringa, W.F. Hildebrandstraat 14,9798 PT Garmerwolde;
12. de heer H.J. Havenga, Koningsheert 4, 9798 PM Garmerwolde;
13, de heer S.J. van Weerden, Eemskanaal Z.Z. 7,9623 PE Lageland;
14. de heer H.C. Hazeveld, W.F. Hildebrandstraat 35,9798 PH Garmerwolde;
15, G.O. Wiekel, Oude Rijksweg 12,9798 PA Garmerwolde;
16. de heer J. Veenstra, Grasdijkweg 3 1,9798 TC Garmerwolde;
17, de heer P.J. Havenga, Oude Rijksweg 11,9798 PA Garmerwolde;
18. K. Brouwer, Oude Rijksweg 11,9798 PA Garmerwolde;
19. mevrouw H. Ramaker-Tepper, Dorpsweg 26,9798 PE Garmerwolde;
20. de heer A. Havenga, Grasdijkweg 10,9798 TC Garmerwolde;
2 1. de heer J. Arends, Grasdijkweg 25, 9798 TC Garmerwolde;
22. H. Luppes, L. v.d. Veenstraat 13,9798 PK Garmerwolde;
23. de heer A. Kuipers, W.F. Hildebrandstraat 24, 9798 PJ Garmerwolde;
24. de heer R. Hoekstra en mw. Ch. Hoekstra, Grasdijkweg 8,9798 TC Garmerwolde;
25. de heer D. Tichgelaar, Oude Rijksweg 3,9798 PA Garmerwolde
26. de heer R. Boes, Grasdljkweg 35,9798 TC Garmerwolde
27. de heer L. Van Schaik, Oude Rijksweg 29, 9798 PB Garmerwolde
28. J. Hoejenbes, L. v.d. Veenstraat 17,9798 PK GarmerwoJde
29. Vereniging Rorpsbelangen, t.a.v. de heer J. Wigbotdus, Dorpsweg 36, 9798 PE
Garmerwolde;
30. de heer P.J. van Zamen, Geweideweg 7,9798 TA Garmerwolde;
3 1. de heer J. de Haan, Rijksweg 23,9798 TD Garrnerwolde;
32, dhr/mw. Mandema, Dorpsweg 67,9798 PD Garmcrwolde;
33. de heer J. van der Tuuk, Oude Rijksweg 29798 PA Garmerwolde;
34. de heer J, Kreeft, H. Werkmanhaf 21,9646 DE Veendam;
35. de heer B. de Jonge, Oude Rijksweg 20,9798 PB Garmerwolde;
36. de heer E. Welling, W.F. Hildebrandstraat 22,9798 PJ Garmerwolde;
37. de heer J. Hartog, Dorpsweg 32,9798 PE Garmerwolde;
38. de heer G. Iwema, Grasdijkweg 16, 9798 TG Garmerwolde.
Groningen, 19 juni 2081.
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Swiss Combi Technology Nederland BV te Leeuwarden
]Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van de
Dienst Ruimte & Milieu, postbus 630, 9700 AP Groningen;
De directeur van de Dienst Ruimte & Miiieu, postbus 630, 9700 AP
Groningen.
1De dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, postbus 630: 9700
]AF Gronjngen;
f, As Low As Reasonablv
* Achievable (artikel 8.1 1 lid 3 Wet miheubeheer);
IBedriifsmilieupIan;
~Bodemsanering in gebruik zi.jnde Bedrij fsterremcn;
De richtlijn voor “Opslag gevaarhjke stoffen in emballage” van de Commissie
Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen van de Arbeidsinspectie,
Itweede druk, 1994;
De richtlijn voor “Opslag zuurstof” van de Commissie Preventie van Rampen
door Gevaarlijke Stoffen van de Arbeidsinspectie, eerste druk, 1983;
De richtlijn voor “Opslag propaan” van de Commissie Preventie van Rampen
door Gevaarlijke Stoffen van de Arbeidsinspectie, ..,. druk, . . . . . .

I
CPR 11-2
dB(A)

Etmaalwaarde
- het Laeq over de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) verhoogd met 5 dB.

c
geluidsniveau (LAeq)

Preventie

Het geluidsniveau is ín het algemeen over een langere tijdsperiode niet
nstant. Om een maat van geluidsniveau en dus de mogelijke optredende
Iuidhinder te bepalen wordt gewerkt met een energetisch gemiddeld

IHet voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies enlof het
t verminderen van de milieuschadehjkheid daarvan door reductie aan de bron
of intern hergebruik,
Stichting Bouw research-richtlijn 2 “hinder voor personen in gebouwen door
trilhngen”‘;
Wet milieubeheer.

._.

Bijlage 1: Ccmtrole punten geluid
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