revisie

VERGUNNING
WE

yz
. . : .. .. :.:.:.
. :. :. :
. .. .. :.:,..:>.:.>.::.., ..
. :..:..:

.;.;

GEDEPUTEERDE~;STATEN

DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 30 januari 2001
Nr.: 2801-203415,
Verzonden:

RMM

- 7 FEB” 2001

Proc. nr. : 5094

Beschikken hierbij op de aanvra% om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) van
Lumaro Beheer B.V. te Seheemda.

1. A A N V R A A G
Op 6 december 2Q68 ontvingen wij \ an Lumaro Beheer B,V. (voorheen Virol BV) te Scheemda,
hierna te noemen Lumaro, een verzo :k, gedateerd 6 december 2000.
Lumuro vraagt hierbij een vergnnnin ; ingevolge de Wet milieubeheer aan voor de inkoop, verkoop,
bewerken, op- en overslag van papie ‘, fïhres, ferro- en non ferro metalen, complexschroot, machines,
kunststoffen, lompen, hout, glas, als1 lede op- en oversIag van accu’s en tevens archief- en
datavernietiging.
De inrichting waar deze activiteiten p vorden uitgevoerd is gevestigd aan de Haven Z.Z. 2 1 en Haven
Z.Z. 22 te Scheemda, kadastraal bek t;nd als gemeente Scheemda, sectie 1, nrs. 850,9 18, 9 19 en 970.
Voor de locatie Haven Z.Z.2 1 is bij ’ lestuit van 26 augustus 1992 van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Scheemda, een ver gunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van
een handetsbedrijf in oud papier en ( ude metalen, kunststoffen en foliën en plastic, alsmede nieuw
papier. Deze vergunning is vanwege de uitbreiding van activiteiten, waarvoor het College van
gedeputeerde staten het bevoegd gez !i q is, bili besluit van 19 januari 1995 overgegaan naar dit
bevoegd gezag,
Voor de locatie Haven Z.Z.22 is bij besluit van 15 juli I997 van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Scheemda, een vergunnin; , verleend voor het oprichten en in werking hebben van een
opslagloods voor papier en kunststo fen ten behoeve van de handet, import, export en bewerking van
papier c.a.
De onderhavige aanvraag is ingediel d voor het veranderen van de gehele inrichting en voor het in
werking hebben na die verandering 1 an de gehele inrichting (revisievergunning), tevens met het
oogmerk om te komen tot een ander : opzet en inhoud van de voor Lumaro vereiste Wm- vergunning,
te weten een ‘vergunning op maat’.
De aanvraag is gebaseerd op de \i et milieubeheer, artikel 8.4 en vernoemde activiteiten zijn
vergunningpiichtig op basis van h :t Inrichtingen- en vergunningenbesluit míiieubeheer (ívb),
bijlage 1, categorieën 28.4 snb.aS, 28.4.sub b.2,28.4.snb.c.l en 28.5.

Op grond van artikel 8.2 van de Wm en de genoemde categorieën van het Inrichtingen- en
vergunllíngenbesiuit milieubeheer (fvb) zi*jn gedeputeerde staten van de provincie Groningen het
bevoegd gezag voor deze inrichting. Deze in het Ivb aangewezen vergunningplichtige activiteiten
zijn:
- 28.4.sub a.5 : het opslaan van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen (accu’s);
- 28.4,sub b.2 : het overslaan van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen (accu’s);
- 28.4.sob.c. 1 : het ..mechanisch of fysisch scheiden, verdichten - anders dan verbranden- van buiten
de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;
- 28.5
: inrichting voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro- of
non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch
vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25kW of meer.

2. PROCEDURE
Wij hebben voor deze aanvraag de procedure gevolgd zoals voorgeschreven in Afdeling 3.5, juncto
Afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer
(Wm).

. . ..

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6. en 8.7 van de Wm en de artikelen 3: 17 en 3: 19,
lid 1, Awb hebben wij* bi-j onze brief van 29 december 2000, nr. OO/l& 1350, RMM, gelijk met het
toezenden van dit ontwerpbesluit op voornoemde aanvraag, aan Lumaro de ontvangst van de
vergunningaanvraag bevestigd.
Bij brieven van gelijke datum, nrs. OO/t 8.135/2- 4, RMM, hebben wi-i een exemplaar van dc aanvraag
alsmede een exemplaar van het ontwerpbesluit om advies verzonden aan de wettelijke adviseurs:
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scheemda,
- de Regionale milieuinspectie,
- het Ministerie van LNV, directie Noord.
Het ontwerpbesluit is ter inzage gelegd van 2 januari 2001 tot en met 29 januari 200 1.
Van de ter inzage fegging van dit ontwerpbesluit en de mogelijkheid daartegen bedenkingen in te
brengen is mededeling gedaan in de navolgende uitgaven:
- de Nederlandse Staatscourant van 27 december 2000, en
- het Streekblad van eveneens 27 december 2000.
.A....

3. C&jRDINATIE
Voor de inrichting is een WVO (Wet verontreiniging oppervlaktewateren=) vergunning afgegeven
(16 september 1994 onder nr. 94116.676, A374, MA.). Deze vergunning is adequaat.
4.

MILIEUZORG

- nlgemecn

In het Natíonaat Milieubeleidsplan (NMP-3) en de 4e Nota Waterhuishouding (NW-4) zijn
milieudoelstellingen voor de langere termi,jn geformuleerd voor de verschillende thema’s van het
milieubeleid. Met een aantal bedrijfsverenigingen van de verschillende doelgroepen zijn
milicudoetstellingen geformuleerd en vastgelegd in IMT’s. (Integrale Milieu Taakstellingen).
Het uitvoeren van al deze doelstellingen tezamen is veelal een zodanig pakket dat deze alleen via een
integrale benadering met ruimte voor ingrijpende en fundamentele procesveranderingen gehaald
kunnen worden.
In het nieuwe milieubeleid zal de trend voor het realiseren van de mitíeudoetsteltingen dan ook meer
gericht gaan worden op het geven van meer verantwoordelijkheid aan bedrijven. Het doet daarvan ís
dat door het actief stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van een bedríjf het interne proces
van continue verbetering in prestaties ten opzichte van het milieu wordt versterkt.
2

Instrumenten dit hierbij worden ingc$et zijn het bedrijfsintcrne mi#ieuzorgsysteem (HM), het
bedrijfsmilieuplan (BMP) en het mili$x~jaarv¢rslag.
De overheid kan bi-j bedrijven die ov$r deze drie instrumenten beschikken een vergunning op
hoofdzaken afgeven. Het beleid met betrekking tot de verlening van vergunningen op hoofdzaken en
vergunningen op maat is beschreven $n de circulaire van de ministeries van VRUM en Verkeer en
Waterstaat van 3 juni 1999. In deze c@xtlaíre wordt aangegeven dat hij een vergunning op
hoofdzaken er sprake moet zijn van e@ zeer grote mate van zelfregulering van een bedrijf.
Er dient aan de valgende voorwaarde!1 te zijn voldaan:
a. er moet een door het bevoegd gezcyf geaccordeerd hedrijfsmiliauplan zijn;
b. er moet sprake zijn van adequate &lieuprestatícs gedurende langere periode en een proactieve
c. er moet een ISO 1400 1 of EMAS &xertificeerd milieuzorgsysteem zijn;
d. er moet sprake zijn van openheid iaar overheid en derden.

In het overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven met een aantal bedrijfstakken, waaronder de
chemische industrie. zijn afspraken iernaakt om een aantal doelstellingen - de integrale
mi~ieudoelstelfingen (IMT) - te realìberen. Eén en ander wordt geeancrctiseerd in door de
afzonderlijke bedrijven op te stellen ~edrijfsmílieuplannen (bmp), waarin de te treffen
tnílieumaatregelen en de te verricht@ onderzoeken voor 4 jaar worden vastgelegd.
l n deze plannen wordt tevens een derkijk gegeven naar de daarop volgende periode(n).
I>umaro heeft een bedri.jfsmilíeuplan~~opgesteld, dat jaarlijks wordt hijgestefd.
Rit bedrijfsmilíeuplan is op onderdefyn gelntegreerd in de aanvraag.
Het ambitieniveau van het bedrijf wqrdt ín dit plan daarbij als ruim voldoende gekwalificeerd; het
plan is echter nog niet geaccordeerd.;
IHet bedrijfsmilieuptan plan is bij de%e vergunningverlening in acht genomen.
h. adeyuff~e mÏlieupreslntii3 gcdur*de Iffngere perictde 63~ een pri3acifiev~ »p.s&?lìng~
Lumaro is een recyclingbedrijf voor papier, metalen en kunststoffen. Vanuit dit bedrijfsprofÍel is het
bedrijf voortdurend bezig met het @eren van een milieuprestatie door afvalstoffen geschikt te maken
voor hergebruik. Dit aspect betreft z$wel producthergebruik als materiaalhergebruik.
Het bedrijf is innovatief werkzaam door het zoeken van nieuwe technieken, verwerkingen,
toepassingen en afzetmarkten voor i+ar materialen en stoffen.
Tijdens het vooroverleg ís het bedrijfsmilieuplan van Lumaro besproken.
Gezamenhjk is geconstateerd dat de iin het eerste bedríjfsmíiieuplan opgenomen maatregelen en
studies vrijwel volledig zijn uitgevo$-d en/& gelmplementeerd. Verdere milieuprestaties voor een
periode over meerdere jaren zuilen worden meegenomen in het bijgestelde bedrijfsmilieuplan.

Lumaro beschikt over een functione@nd systeem van bedrijfsínterne milieuzorg, wetke gecertificeerd
is volgens de normen ISO 9002 en I$XI 1400 1.
Naast een goed werkend milieuzorg: en audítsysteem is hierbij een voorwaarde dat bedrijven
verantwoording afleggen over hun $ilieubijdrage via een openbare milieuverklaring ofjaarverslag.
Een belangrijk uitgangspunt van de f SO 14001 -norm is de verpiic;hting tot een continu streven naar
verbetering van de milieuprestaties. ;De hoofdelementen uit het milíeuzorgsysteem zijn:
het vastleggen van beleid in een m~ilieubeleídsverklaring;
het plannen van beleid op basis van een gedegen vaststelling van de voor het bedrijf belangri-ikste
milieuaspecten en de van toepassit]g zijnde wetgeving en interne regels, het formuleren van
tnilieudoelstelIíngen en het vaststeilen van een milieuprogramma om de milieusituatie te verbeteren;
het uitvoeren van beleid via een v&tgestelde organisatorische aanpak, organisatiestructuur,
verantwoordelijkheden, communí&e. training, vastlegging in een handboek en werkprocedures;
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controle van de uitvoering van het beleid en zorgen voor correctie van zaken die niet goed gaan door
het meten van de milieuprestaties, het vaststellen en corrigeren van afwìjkingen, het deugdelijk
vastleggen van milieuprestaties, het systematisch doorlichten van de werking van het systeem door
middel van interne controles en externe audits door een onafhankelijke certificatie-instelling en de
beoordeling en werking van het systeem door de directie van Lumaro.

retatie met de vergunning
Rij het beoordelen van de aanvraag is met name aandacht geschonken aan de aanwezigheid van het
hierboven aangegeven functionerend systeem van bedrijfsinterne milieuzorg.
Gezien het feit dat Lumaro procedures heeft opgesteid en in werking en in uitvoering heeft inzake alle
relevante milieu-aspecten, waar onder milieu-incidenten, metingen en registraties en dergelijke, is in
deze beschikking rekening gehouden met het milieuzorgsysteem.
In de aanvraag zijn de doelstellingen van de procedures beschreven. De procedures maken deel uit
van de vergunning.
Significante ofmilieurelevante wijzigingen in die procedures moeten vooraf ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de bevoegde gezagen (zie voorschrift 1.3),
Van de overige procedures moet per halfjaar een overzicht van de wijzigingen ter informatie worden
overgelegd (zie voorschrift 1.4).
Lumaro heeft in haar beleidsverklaring aangegeven het ISO 14001 certitleaat ook in de komende tijd
te willen behouden. Daartoe is een overeenkomst aangegaan met een door de Raad van Accreditatie
erkende certificatie-instelting. Deze instelling werkt volgens de vereisten van SCCM (Stichting
Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen). Daarmee is de inhoud en de frequentie van de externe
audit vastgelegd.

,_....
.,.,. . . .

beoordeling
Rij de certificatie-audits volgens de norm ISO-14001 is de provincie Groningen ais waarnemer
aanwezig geweest, Naast het verkrijgen van het certificaat zelf, heeft deze overheid zich ervan kunnen
overtuigen hoe de werking van het zorgsysteem in de praktijk gestalte krijgt.
Gezien de ervaringen uit het verleden en de waarnemersrol tijdens de certificering, is het vertrouwen
van de overheid in de kwaliteit van het milieuzorgsysteem bij Lumaro versterkt.
Daarnaast worden de rapporten van de uitgevoerde audits (in- en extern) aan het bevoegde bestuursorgaan toegezonden.
Met milieuzorgsysteem voldoet aan de eisen, zoals die in het provinciale en landelijke beleid worden
gehanteerd voor het opstellen van een c‘vergunning op maat”.
Gezien het bovenstaande heeft het bevoegde gezag voldoende vertrouwen in de werking van het
milieuzorgsysteem van het bedrijf Lumaro en wordt in de beschikkingen met betrekking tot de Wmvergunning rekening gehouden met de aanwezigheid en de werking er van.

Het bedri-jf informeert overheid en derden over zijn milieuprestaties, onder andere door het uitbrengen
van een milieu.iaarverslag.
Voor het meiden en afdoen van ongewone voorvallen overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet
milieubeheer, heeft het bedri-jf een procedure vastgesteld. Het bedri.$ heeft voorts een procedure voor
de afhandeling van klachten van omwonenden.
Het bedrijf informeert omwonenden en geïnteresseerde (milieu)organisaties over zijn milieubeleid.

.ii. . . .

Up basis van de overgelegde gegeveds

is gebleken dat Lumaro voldoet aan de criteria zoals vermeid

onder de punten b t/m d. Het onder a Frmefde bedrijfsmilieupfa~ is nog niet door ons geaccordeerd.
Hierdoor komt Lumaro in aanmerking voor een vergunning op maat,
De onderhavige aanvraag heeft betregking op de gehele inrichting.
In de nieuwe situatie zal er één Wm \jjergumGng

zijn voor de gehele inrichting, waarin is rekening

gehouden met het BfM.
In

deze vergunning wordt de milieug~bruiksruirnte.

n?iIicu-cornpa~iment,

in de vorm van na te komen doelstelIingen per

en de resultaat~~erplichtingen vastgelegd. De vergunningen bevatten in

hoofdzaak doel- en beheersvoorschriiten. Eén en ander houdt in dat de aanvrager de flexibiliteit
verkrijgt in de keuze van middelen. iel zullen de vergunningen worden afgestemd op het
van berging van het naleven van de vergunning.

~l~ilieuzofgsysteem, met name tot de @peeten

Zoals reeds is opgemerkt ligt de verabtwoordelijkheid voor de opzet en het functioneren van het BIM
primair bij het bedrijf.
In dit geval is er voor gekozen om de; procedures uit het milieuzorgsysteem die betrekking hebben op
het melden van rnilit9Lr-ineider-ttcn
en$et meet- en registratiesysteem onderdeel te laten uitmaken van
de vergunning. Bij de opstelling van $e vergunningvoorschriften is rekening gehouden met het overig
gedeelte van in het milieuzorgsysteet).
Omdat het BIM deel uit maakt van d@ze vergunning, zal Lumaro jaarlijks een voortgangsrapportage,
vergelgkbaar met het verslag als hed@d in artikel 12.4 Wm, dienen over te leggen aan het bevoegd
gezag. In deze rapportage zal in iedei geval melding dienen te worden gedaan van de milieuaspecten
en voorts inzicht worden gegeven in be behaalde resultaten over het afgelopen jaar in relatie tot de
doclsteílingen uit het BIM en de mut&ties

5. MER (Milieueffectrappart~~e).

van dit zorgsysteem.

i

Gelet op de aard en hoeveelheid van /le stoffen bestaat er geen plicht tot het opstellen van een
tnilieue~fectrapporage.
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VERGUNNXNGSITUATIE

i

* Voor de locatie Haven Z.Z. 22 is bij:- besluit van l$-07- 1997 van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Scheemda, een ver&ning verleend voor: hel oprichtetz m in werking hehhen wn ~‘en

~~p.~~~q$~m.L~

voor pqier erz kunsts&ffen t.h. IJ. humíd. irnpwt, eqmrt m bewerking WM papier e.a.

* Een Wet verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) is verleend op 16 september 1994, onder
nr. 94/16.676, A374, MA.
:
* Door het ministerie van VROM is “p 0 1 .juni 1994 onder nummer 92 1208.00 i/I9 RBV 542 een
vergunning afgegeven voor hel be&~-f~n vfffl CKC+ s.

7, OVERWEGINGEN MET RET@EKKING
- Aigemeen

TOT DE AANVRAAG

In de inrichting worden activiteiten {itgevoerd betreffende het inkopen, verkopen, bewerken, op- en
overslaan van papier, fibres, ferm ei non ferro metalen, complexschroot, machines, kunststoffen,
lompen, hout en glas. Tevens vindt c+- en overslag van accu’s plaats.
Tenslotte houdt Lumaro zich bezig *et de vernietiging van archieven en andere datadragers.
Onder complexschroot wordt verst+ computerapparatuur, printplaten, printers kepieermachincs,
beeldschermen, c.a.
Onder fibres wordt verstaan: rotlen eapier en papier op pallets.
Het bewerken van de afvalstromen destaat uit: uitpakken, verrichten van metingen, inseaten,
sni.jden.

zagen, persen, knippen en v@iietígen.
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sorteren,

Voor het verrichten van de werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van een aantal hulpmiddelen
zoals persen, archiefvernietiger, sorteerinstallatie sealmachine, zaagmachine, snijmachine,
knipmachine, hijskraan, heftrucks, shovel, vrachtwagens, weegbrug, plateauwegers bascule,
stralingsmeter, grambepaler, compressoren, trafo’ s.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 05.00 uur tot 23.00 uur,

- Milieubeleid
Voor het afvalstoffenbeleid is de duurzame ontwikkeling het uitgangspunt.
In dit beleid wordt prioriteit gegeven aan preventie. Vervolgens komen in prioritaire volgorde:
hergebruik en nuttige toepassing, verbranden van brandbaar afval met energieterugwinning en
tenslotte het storten van afvat dat niet anderszins kan worden be- of verwerkt.
Het bewerken van de afvalstoffen dient gericht te zijn op hergebruik en afzet van componenten.
De activiteiten van Lumaro zijn te rangschikken onder hergebruik en nuttige toepassing en passen
binnen het geldende beleid.
Buiten gebruik geraakte accu’s worden aangemerkt als gevaarlijk afval.
In het Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen 11 (MJP-GA Jl) is het beleid ten aanzien van
gevaarli.jke afvalstoffen in de periode 1997 - 2007 vastgelegd.
Het MJP-GA II heeft tot doel bij te dragen aan:
preventie van gevaarli.jke afvalstoffen;
een lekvrije verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen;
een zo hoogwaardig mogelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.
In sectorplannen wordt een nadere uitwerking gegeven van het algemene beleid ten aanzien van
bepaalde categorieën gevaarlijke afvalstoffen. Voor het bewaren van accu’s is deel 2, sectorplan 10
van het MJP-GA 11 van toepassing. Re in dit sectorplan vastgelegde beteidsuitgangspunten zijn bij de
beoordeling van het onderhavig verzoek om vergunning meegenomen.

- Beoordeling

van de aanvraag

Thans volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wet
milieubeheer. In eerste instantie worden daarbij op grond van artikel 8.8, lid 1, van de Wet
milieubeheer de volgende aspecten betrokken:
a. de best<aande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
c. de redeli.jkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting als met
betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
d. ingebrachte adviezen en bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning;
e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die
de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wet zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij
niet kunnen worden voorkomen.
Op grond van artikel 8.8, lid 2 van de Wet milieubeheer moeten wij bij de beoordeling van de
aanvraag rekening houden met de volgende aspecten:
f.. het provinciaal milieubeteidsplan;
g. richtwaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden,
Artikel 8.8, lid 3 van de Wet milieubeheer geeft aan welke aspecten bij de beoordeling in acht moeten
worden genomen. De aspecten die hier worden bedoeld zijn:
h. grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvloeien
uit Hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitseisen);
i. zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op grond van de
provinciale milieuverordening;
j. bindende ministeriële aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van artikel 8.27 van de
Wet milieubeheer.
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Artikel 8.9 van de Wet milieubeheer @ft dat:
IC. bij de beslissing op de aanvraag et$geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of kr$tchtens de Wet milieubeheer, dan wel bij of krachtens de ín
artikel 13.1, tweede lid, genoemd@! wetten.
Bovengenoemde punten a t/m k word@ hieronder behandeld.

ad a.

De bestaande toestaand van bet milieu.

De inrichting is gelegen op het indus&-íeterrein Eextahaven te Scheemda.
Aan de noordzijde wordt de begrenzi& gevormd door de Eextahaven die uitmondt in flet
Winschoterdiep. De ontsluiting over $íe weg vindt plaats via de weg Haven Zuidzijde.
Deze weg ge& aanstuiting op de rÌ,jk$weg A7, de verbinding Groningen - Winschoten.
Het gebied van de inrichting heel? eet industriebestemmit~g.
Het industrieterrein is ín het kader vaal de Wet geluidhinder niet gezaneerd.

De gevolgen voor het miIie& die de inrichting kan veroorzaken.
ad h,
Re activiteiten binnen de inrichting ais zodanig zijn goed beheersbaar. Uit de aanvraag blijkt dat de
milieubelasting van de inrichting g&ng is. Er is sprake van een reeds bestaande inrichting,
u: Binnen de inrichting vi+den emissies naar de lucht plaats, zijnde uitlaatgassen van de
verbrandil?gsmotorcn van de gorkheftruck en de vrachtauto.
g& Het bewerken van de tifvalstoffen en de daarmee samenhangende werkzaamheden
veroorzaken geluid.
veili&eíd: Binnen de inrich&g worden apparaten, gereedschappen, machines en voertuigen
gebruikt. Met gebruik en de $mwezighcid hiervan binnen de inrichting geeA geen risico voor
wat betreft de externe veitigt$id.
hodfm: De opslag en het geb~uík van bepaalde stoffen binnen de inrichting brengt risico’s op
bodernverontreíniging met zi+ft mee.
enc?ySie: SiSi een beslissing op een aanvraag dienen wij ook de gevofgen voor het mitíeu te
betrekken die verband houden met het gebruik van energie. De mogetijkheden voor het zuinig
gebruik van energie worden f+erbi.j betrokken.
(.lft>LII: Binnen de inrichting o0tstaan bij de bewerkingsprocessen afvalstoffen. Deze worden
af‘hanketiSjk van de aard afge&erd naar verwerkingsinrichtíngen dan wel naar de stortplaats.
/c15ng OP de ri»lcrmfl: Op t kaart 1996 zijn wetswijzigingen van de Wet mifìeubeheer en de
Wet verontreiniging oppervfa&wateren in werking getreden, Dit heeft tot gevolg dat voor de
meeste lozingen op riuferinge$ (ook wel indirecte lozingen genoemd) atle nadelige gevolgen
voor het milieu op grond van ide Wet milieubeheer worden gereguleerd. Binnen de inrichting
van Lumaro vindt fozing pta&s op de riolering van huishoudefi,jk-, bedri,jfsafvaf- en behandeld
bedrijfsafvalwater.
verkeer CM vcrv~c?r: Sij de f$sfissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de
beperking van de nadelige gefofgen voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar
de inrichting te betrekken.
:
ad c.

De redelijkerwijs te vetwa&tert antwikkelîngen.

13innen de inrichting en ín het gebie@ waarin de inrichting is gelegen zijn geen ontwikkelingen
bekend ofte verwachten.

ad li.

De adviezen en bedenkingen.

Binnen de gestelde periode van de ter inzage legging zijn de in deze procedure betrokken
bestuursorgaan en adviseurs in de gelegenheid gesteld ons College ter zake van het ent-werpbesluit te
adviseren (art.3:23, lid 1, Awb). Door hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht.
Een ieder is in de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit (van 2 januari 200 1 tot en
met 29 januari 2001) in de gelegenheid gesteld QX het indienen van schriftelijke bedenkingen.
Op schrift gestelde bedenkingen hebben wij niet ontvangen.
Daarnaast is de gelegenheid geboden een gedachtewisseling te doen plaatsvinden (at%, 3:25, lid 1
Awh). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt,

ad e.

Mogelijkheden tot bescherming van het milieu.

- m: Binnen de inrichting zi.jn er geen emissies naar de lucht waarvoor wettelijke lucht
kwaliteitseisen (grens- of richtwaarden) gelden. Verder zijn er geen emissies waarvoor volgens de
NER een fninimalisatieverpliehting geldt. In dit besluit zullen ten aanzien van de lucht verder geen
voorschriften worden verbonden.
- &zrid: Ten aanzien van het geluid worden in dit hoofdstuk a) het equivalent geluidsniveau,
b) de voorkomende piekgeluiden (kortstondige verhogingen) en c) transporten van verkeer van en
naar de locatie beschouwd.

Toetsingskader
a) Het equivalent geluidsniveau.
De vergunningaanvraag van Lutnaro is voor wat betreft de geluidhinder beoordeeld conform de
adviezen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998).
In de gemeente Scheemda is (nog) geen beleidsnota ten aanzien van industrielawaai vastgesteld.
In de onderhavige situatie zijn de woningen rond de inrichting gelegen op een niet-gezoneerd
industrieterrein. Uit vaste jurisprudentie is inmiddels duidelijk geworden dat deze woningen ten
aanzien van geluid niet dezelfde bescherming genieten als woningen in een landelijke otngeving, een
rustige woonomgeving of een woonwijk in een stad. Op grond van de Handreiking kan het
geluidsniveau voor standaard eengezinswoningen in de dagperiode op begane grondniveau worden
beoordeeld.
b) De voorkomende piekgeluiden.
ook voor tnaximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dient de situatie te worden getoetst
aan de richtlijnen uit de Handreiking. Voor woningen in een landelijke omgeving, een rustige
woonomgeving of een woonwijk in een stad dient gestreefd dient te worden naar het voorkomen van
maximale geluidsniveaus (Lmax ) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau
uitkomen. In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen hogere
maximale geluidsniveaus (Lmax) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus niet
hoger mogen zijn datt respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.
In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te
wjjken of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaarde.
Voor woningen op een gezoneerd terrein biedt de wetgeving geen bescherming voor de maximale
niveaus.
Voor de woningen op dit niet-gezoneerd industrieterrein streven wij naar tnaxitnale waarden van
70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.
c) Transnorten van verkeer van en naar de locatie.
De transporten van en naar de inrichting zijn beoordeeld aan de hand van de circulaire ‘Geluidhinder
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de
vergunnii7gverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van de Minister van VROM, d.d. 29 februari
1996. De toetsing in het kader van deze cireuiaire kent een streefwaarde voor de geluidsbelasting van
50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A).
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In de circulaire wordt geadviseerd 014 geen hogere waarde dan 50 dB(A) toe te laten, indien dit doar
bron- of civerdrachtsmaatregelen kan :!yorden voorkamen.
Voor de vaststelling van de reikwijd- voor de beoordeling van de inrlirecte hinder is aanstuiting
gezocht bij hel eerstgenoemde criteri$m in de Handreiking industrielawaai en vergurtrtingvertening,
te weten: die afstand waarbinnen de l@rkomst van de veroorzakende getuidsbronnen in redelijkheid
kan worden teruggevoerd op de aanti&gheid van de inrichting, dat wil zeggen de afstand
waarbinnen de voertuigen (met inachiname van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende
snelheid hebben bereikt. DÍt zal het @val zi.jn binnen een afstand van 109 à t 50 meter.

Bwut-deling
Ad a) Het equivalent netuidsniveaui
Bij de aanvraag is de rapportage van ken akoestisch onderzoek gevaegd (rapport 600 1172.1302 d.d.
27 november 2000 van Wijnia-Noontian-Partners).
Voor de heoordcting van een vergun&gsaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van
een inrichting in kaart te worden gebracht. De RBS is de bedrijfssituatie zoals die onder normale
omstandigheden kun voorkomen. ín cje maatgevende RBS vinden binnen de bedri,jfstijd van 05.00 tot
23.00 uur de volgende activiteiten pl$ats:
9 ‘aan- en afvoerbewegingen van vr@htauto’s op het noordelijk respectievelijk zuidelijk terreindeel
( 1 beweging is heen ofterug; hee$ en terug is 2 bewegingen): 78 resp. 28 in de dag-, t 2 resp. 10 in
de avond- en 6 resp.6 in de nacht$eriode; bewegingen van personenauto’s: 56 resp. 14 in de dag-,
10 resp. 4 in de avond- en 4 resp. i in de nachtperiode;
l
gebruik van vijf vorkbefirucks ets 25% en een shovel 2% van de bedrijfstijd op het buitenterrein;
* gebruik van een mobiele kraan vs+r het sorteren van schroot en het vullen van (nsetaal)cor7tainers
gedurende 8 uur in de dagperiode:
* het oppakken of afzetten van con@ners door vrachtauto’s: respectievelijk 50, 5 en 5 in de dag-,
avond- en nachtperiode; daarenb@en 6 containers op het afgescheiden meest westeli.jke terrein in
de dagperiude;
* het tossen van 6 vrachtauto’s met betaal en/of glas up het noordeíijk terrein in de dagperiode;
* het laden van een vrachtauto met tolcontainers op het noordelijk terrein 1 uur in de dagperiode;
l
het gebruik van een ttogedrukrein/ger 2 uur in de dagperiode;
l
het gebruik van vorkheftrucks en jnachines voor het sorteren en persen van papier in de bestaande
papiertoads, het gebruik van de a<chiefvernietiger (deuren gesloten) atsmede vorkheftrucks en de
seatmachine in de zuideiijke lood& gedurende de hele bedrijfstijd;
l
relatiefstilte activiteit (opslag of &lijkwaardig) in de huidige archiefvertiietigirrgsruimte.
Voor de dagperiode kan de situatie c&nf&m de Handreiking worden beoordeeld op begane grondniveau.
Uit het rapport blijkt, dat de getuidsbelasting bij de woningen ten hoogste 50 dB(A) bedraagt.
Deze geluidsbelasting achten wij vo{r de betreffende woningen aanvaardbaar.
Ad b) De voorkomende piekgeluid&.
llit het geluidsrapport blgkt dar de piekgetuidsniveaus bij de woningen ten hoogste 70 dB(A) in de
dagperiode bedragen. Hiermee wordi voldaan aan de streefwaarde.
Wi.i zijn van oordeel dat de piekbroniterkte van het dichtslaan van portieren van personenauto’s circa
3 dB le laag is ingeschat. Aan de str&fwaarden van 65 dB(A) in de avondperiode wordt voldaan.
Aan de streefwaarde van 60 dB(A) ii de nachtperiode kan worden voldaan, door in deze periode niet
aan de achterzijde, maar uitsluitend ian de westzijde van het nieuwe kantoor te parkeren.

Ten aanzien van de geluidsbelasting en de voorkomende piekgeluiden concluderen wij dat de situatie
milieuhygiënisch aanvaardbaar is en dat wordt voldaan aan principe van ALARA. Wel hebben wij dc
toelaatbare geluidsbelasting en piekniveaus in de voorschriften vastgelegd op controlepunten op korte
afstand rand de inrichting, De ligging van dc genoemde punten en derhalve ook de toegetaten niveaus
wiJken in sommige gevalten af van de punten in het akoestisch rapport.
Ad c) Transporten van verkeer van en naar de locatie.
Uit het geluidsrappsrt blijkt dat de geluidsbelasting van de indirecte hinder maximaal 53 dB(A)
bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt in de avondperiode bij twee woningen met
respectievelijk 2 en 3 dB overschreden. Deze woningen zijn gesitueerd op het industrieterrein.
Rronmaatregelen zijn onmogelijk. De route van het verkeer over de Haven ZZ in oostelijke richting is
de meest gunstige route. Overdrachtsmaatregelen (schermen) zijn evenmin mogelijk.
Aan de grenswaarde van 35 dB(A) in de geiuidsgevoelige ruimten van de woningen wordt voldaan.
Conclusie:
Wij achten de geluidsbeíasting van de indirecte hinder aanvaardbaar.

- ~eilirrhaid: in de inrichting zijn, de buiten gebruik geraakte accu’s uitgezonderd, geen
gevaartijke stoffen voorhanden of opgeslagen. Voor het tijdelijk bewaren van de accu’s
voorschriften aan dit besluit worden verbonden. Verdere voorschriften ten aanzien van
veiligheid zijn niet noodzakelijk.

zuilen

- bodem: Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen bodemverontreiniging en
bodembescherming.
*
bodembescherming. Op essentiële plaatsen binnen de inrichting zijn bodempreventieve
maatregelen getroffen. De vloeren in de loodsen, de opslag- en losplaats zijn voorzien van een
vloeistofdichte betonverharding waardoor rechtstreekse verontreiniging wordt voorkomen.
Handelingen waarby olie vrijkomt (bijvoorbeeld bij het onderhoud van de machines) worden
uitgevoerd boven een lekbak.
De in de aanvraag vermelde bodembeschermende voorzieningen zijn getoetst aan de
Nederlandse Richtiijn Bodembescherming (NRB) en het beslismodel bodembescherming
bedri.jfsterreinen (BBB). Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.
,
bodemverontreiniging. Bij de aanvraag is een bodemonderzoek gevoegd van een deel van de
inrichting. Het kwaliteit van de bodem van het resterende oppervlak zal nog, in overleg met
de BSB, vastgesteld moeten worden. fn dit besluit zal een voorschrift worden opgenomen om
te rapporteren over de voortgang en uitkomsten van dit onderzoek.
-

energie: In de circulaire van de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu ‘Omgxm met en~I-~icvoorschrin in het kader vun de
vqpnningverlening op busis van de Wet milieubeheer’ is beschreven op welke wijze het energieaspect moet worden opgenomen. De Circulaire maakt onderscheid tussen bedrijven behorende tot
branches die een meer-jarenafspraak energie-efficiency (MJA) zijn aangegaan en bedrijven
behorende tot branches waarmee geen MJA is afgesloten.
Lumaro behoort tot de branclte waarmee geen MJA is afgesloten. Bij de werkzaamheden wordt
gebruik gemaakt van apparatuur. Voor het gebruik van deze apparaten worden de normale voor dit
soort inrichtingen energiebronnen (elektriciteit) gebruikt. Gelet op het in de aanvraag opgegeven
vermogen is er ten aanzien van energiegebruik geen aanleiding voorschriften in dit besluit op te
nemen.

-

ufiul: Na het bewerken, scfseiden en sorteren van de op de inrichting aangevoerde afvafsMfen
resteert een gedeelte dat niet voorjhergebruik geschikt is en dat wordt aangeboden op de
stotipfaats. De hoeveelheden afvalstoffen binnen de inrichting worden geregist-reerd.
In dit besluit zaJ een voorschrift n@ betrekking tot rapportage over de hoeveelheden aan- en
afgevoerde afvalstoffen worden ofigenomen.
ESinnen de inrichting worden in d{ bedrijfshal accu’s in een vloeistofdichte container bewaard.
De accu’s zijn afkomstig van k\an{en en worden zonder verdere bewerking afgegeven aan een
vergunninghouder. In dit besluit v@rdt een limiet aan het aantaf opgeslagen accu’s gestefd en is
een registratieverplichting opgenoimen.

-

loxin~ OP cie ridering: Uit de inri$ting wordt uirsfuitend bedrijfsafvafwater en huishoudelijk
af’vaiwater op de gemeentelijke rtffering geloosd. Lumara beschikt over een Wvo-vergunning.
Aan het lozen fsiervan worden gee/n nadere voorschrificn gesteld.

-

vcrkcer en ~erv»t”r: Het landelijke- en provinciale beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de
beperking van de uitstoot van stofTen en verzuring, de verbetering van de bereikbaarheid van
bedrijven en de beperking van ru$ntebcsfag, In de provincie Groningen is het verkeersbefeid
vooraf gericht op het in en nabij d$ stad Groningen terugdringen van autokilometers.
In dc vergunningaanvraag is de ot$vang van de vervoerbewegingen weergegeven.
Gefet op de aard en omvang hierv&t zien wij geen noodzaak ten aanzien van verkeer en vervoer
nadere voorschriften aan dit besluit te verbinden.

ad f.
MilieubeleidspIan Grrtnin&n.
in juni 2000 is flet ontwerp-Provinciaal Omgevingspfan (PUI’) uitgebracht, waarin trends en
ontwikkelingen en de ambitie en stre$fdoelen, kortom het provinciaal beleid voor de leefomgeving in
Groningen voor de komende jaren is neergelegd. Naar verwachting zal dit plan in december 2000
worden aangenomen. Uitgangspunt ii dat het in de provincie Groningen gezond en veilig leven is.
Het doel is om overal in Groningen e@n basiskwaliteit voor het milieu te realiseren, waarbij geen
onaanvaardbare risico’s voor mens et{ natuur te verwachten zijn,
Waar dc milieukwaliteit beter is dan Ge hasiskwafiteit mag deze niet verstechteren.
Voor de langere termi-$1 wordt door @ntinue verbetering naar een hoger kwaliteitsniveau gestreefd,
waarbi.j sprake is van een verwaarloo$baar risico.
De fxovincíale vergut7ningverlening is gericht op een integrale beoordeling en afweging, met
toepassing van het Alara beginsel.
i
Belangrijke aspecten bij de beoordeli+g van deze aanvraag zijn een doelmatige verwijdering vai9
LTevaarfijk afval en het toepassen van !preventievc maatregelen ter bescherming van de bodem.
Î!M faetste aspect is naar onze tncnini afdoende behandeld onder ad e.
ad g.
Richtwaarden die op basis @I Hoofdstuk 5 van de Wet miiieubeheer gelden.
De Besluiten luchtkwaliteit kennen vt)flr een beperkt aantal stoffen itnmissie grens- en richtwaarden.
Van »verschri,jdingen van de grens- @ richtwaarden uit deze a.m.v.h.‘s zal echter geen sprakc zíjn.
Voor wal betrefi getuid: zie ad c.
:
ad h.

Grenswaarden die op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die
voortvloeien uit Hoofdstuk $ van de Wet geluidhinder.

Zie ad g en ad e.

ad i.

instructieregels op grond van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer en op grond van de
provinciale milieuverordening.
Op grond vm artikel 8.45 van de Wet milieubeheer is de Instructie regeling lozinnsvoorschriften
milieubeheer (Ster, 59, 1996) op de lozing van afvalwater, via de riolering, van toepassing.
Daarbi.j mag de lozing de doelmatige werking van het riool en/of de RWZT niet belemmeren, mag de
verwerking van slib niet worden belemmerd en moeten de nadelige gevolgen voor de kwUliteit van
het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt. Bovenstaande is hiervoor uitgewerkt in ad e
‘Mogeli-jkheden tot bescherming van het milieu’, onderdeel ‘lozing op riolering’.
Daarnaast is sinds 1 januari 1994 de provinciale milieuverordening (PMV) in werking getreden.
Met ingang van 1 januari 1996 is deze verordening aangevuld met een regeling betreffende
bedri-jfsafvaistoffen.
Het afgeven van de afvaístoffen mag uitsluitend geschieden aan een inzamelaar
of rechtstreeks aan een be- of verwerker. Indien de hedrijfsafvalstoffen worden afgegeven aan een
inzamelaar mag dit uitsluitend worden gedaan aan een inzamelaar die op een door ons College
vastgestelde ti.jst is vermeld.
Als de bedrijfsafvalstoffen rechtstreeks worden afgegeven aan een be- of verwerker is tumaro
verplicht:
ontvanger (be- of verwerker} een omschrijvingsformulier te verstrekken;
cen begeleidingshrief voor het transport af te geven;
alie gegevens met betrekking tot de te ver- of bewerken afvalstoffen te registreren en
gedurende drie jaar te bewaren.
Met betrekking tot het registratie onderdeel wordt verwezen naar het onderdeel ‘afval’ van onderdeel
ad e ‘Mogelijkheden tot bescherming van het milieu’ en de voorschriften van deze beschikking,
Virol BV, als werkmaatschappij binnen Lumaro Beheer BV, beschikt als inzamelaar en be- en
verwerker over registratienummer 01.830 op bedoelde lijst.
ad j. Ministeriële aanwijzing.
Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in 8.27 van de Wet milieubeheer, is geen
sprake.
ad k. Strijd met algemene regels.
Bi.j onze beslissing op de aanvraag mag geen strijd ontstaan met de volgende algemene regels:
- De rechtstreeks werkende a,m.v.b.‘s voor vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel
8.44 Wm.
- De wetten als bedoeld in artikel 13.1, lid 2, van de Wm,
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet milieugevaarlijke stoffen.
Volgens onze beoordeling hebben de overige wetten, zoals genoemd in artikel 13.1, lid 2, van de Wm
geen raakvlakken met de aanvraag om vergunning van Lumaro. Wij concluderen dan ook dat er geen
stri&jd ontstaat met rechtstreeks werkende a.m.v.b.‘s voor vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld
in artikel 8.44 Wm en de wetten als bedoeld in artikef 13.1, lid 2, van de Wm.
DoeImatige verwijdering gevaarlijk afval
Voor vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer, betreffende de verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen wordt de aanvraag getoetst aan gronden ontleend aan het begrip
doelmatigheid. Algemeen uitgangspunt is dat een vergunning slechts kan worden geweigerd in Irct
belang van een doelmatige verwi,jdering van ds betrokken afvalstoffen. In artikel I .1 van de Wm zijn
de verschillende aspecten van doelmatigheid aangegeven:
- de continuïteit van de verwijdering;
- de effectiviteit en effícitintie van de verwijdering;
- cen evenwichtige spreiding ;
- de mogelijkheid van effectief toezicht moet mogelijk zijn.
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0. Continuïteit
Bij de heoordefing van de csntinuïteif van het bedrijf is onder meer de financiële draagkracht van
belang. Met behoort tst de mogelijkhdden, dat in opdracht van de directeur, door de
(Ri,jks)accauntantsdienst een onderzobk hiernaar wordt ingesteld. Op dit moment zijn geen redenen
aanwezig om aan ee nemen dat de c&inuÏteít van de verwijdering van gevaarlijke afvaistoffen niet
2~x1 zijti gewaarborgd. Lumaro slaat i@gezamelde accu’s van klanten op haar eigen terrein op en laat
deze via een andere Wm-vergunningl+uder afvoeren naar een bewerker. Het aantal afvalbewegingen
van accu’s wordt hiermee beperkt. l?if komt de doorzichtigheid van de verwijdering van accu’s ten
goede.
* Effectiviteit en ef’ficiëntie
:
Lumaro beschikt over middelen om de afvalstoffen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze op te
slaan. Er ís aldus sprake van een effe$tieve wi,jze van bewaren. Met betrekking tot de optimale
bediening van de afvalproducent leve? Lumaro een positieve bi-jdrage aan een efficiënte
verwi.jderiag.
Spreiding
Vanwege de relatief geringe transpor@fslanden binnen Nedertand valt de spreidingstoets altijd
positief uit,

l

* Effectief toezicht
Voor een effectief toezicht is van bel&g zo min mogelijk schakels in de verwijderingsketen op te
nemen en een zo laagdrempelig mog$lijk veswijderingssysteem te realiseren. Daarnaast is een
adequaat adtninistratie- en acceptatie$ysteem van belang,
* Voorschriften
Ter voldoening aan de eerder genoemde beleidsuitgangspunten is het noodzakelijk aan de vergunning
voorschriften te verbinden. Om een &ed beeld te hebben van de afva&rotnen van, naar en in het
hedryf dient Lumaro te beschikken o*er een daartoe geschikte administratie. In de vergunning zìjn
hieromtrent dan ook voorschriff.en apkenomen.
Lumaro dient zich te overtuigen van de aard, eigenschappen en samensteltin, van de haar aangeboden
gevaarlijke (af’val)staffen. In de te steflen vo«rschrif&en wordt een beschrijving WJ+I de
acceptatieprocedure verlangd, waar+ deze ter goedkeuring aan de directeur dient te worden
voorgelegd.
Preventie
Preventie heefi betrekking op het hesParen van grond- en hulpstoffen, het voorkomen of beperken van
het ontstaan van afvalstoffen: zowel &&tatief ais kwantitatief en emissies aan de bron,
afvalscheiding en daaraan gekoppeld @xgebruik, energie- en waterbesparing en mobiliteit.
De hoofddoelsteiling is het verminde&n van de milieubefasting door bedrijfsmatige activiteiten,
gevolgd door ontkoppeling van de miiieudxuk CSJI de economische groei.
De bedtijfsaetiviteilen van Lutnaro zijn afgestemd op het recyclen van verschillende afvalstsffen.
De doetstellingen vanuit het preventiibeleid met betrekking tot het besparen van grond- en
hulpstoffen, het voorkomen of beperk+ van het ontstaan van afvalstoffen, afvalscheiding en
hergebruik zijn volledig geïntegreerd pinnen dit recyctingsproces.
Om energiegebruik zoveel mogelíjk t$ beperken, wordt gebruik gemaakt van energiezuinige
toestetlen en installaties. Vsorts zijn t$totoren en installaties niet onnodig in gebruik,
‘Tevens wordt, ten behoeve van de rec&& daarvan, het energieverbruik geregistreerd.
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Ongewone voorvaIlen met miiieuschadelîjke effecten
Voorts willen wij er op wijzen dat Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer de vergunninghoudster
verplicht om bij het zich voordoen van een ongewoon voorval, waarbij nadelige gevolgen voor het
milieu ontstaan of kunnen ontstaan, maatregelen te treffen om de gevolgen van het voorval te
voorkomen dan wel te beperken en ongedaan te maken. Tevens moet het ongewoon voorvai zo
spoedig mogelijk aan het bevoegde gezag worden gemeld via telefoonnummer 050-3 180000, en bij
voorkeur dienen te worden bevestigd per telefax onder nr. EO-3 164632,
Op grond van artikel t 7.2, lid 2, moeten bepaalde gegevens met betrekking tot het voorval aan de
melding worden toegevoegd.

8. HANDHAVINGSPLAN
De relatie die in deze vergunning is gelegd met het milieuzorgsysteem van het bedri-jf zal mede
consequenties hebben voor de wijze van handhaven van de vergunning door het bevoegd gezag,
Van het bedrijf wordt verwacht dat door middel van het milieuzorgsyteem de naleving van de
milieuwet- en regelgeving afdoende is geborgd. Door bct uitvoeren van interne controles en met
behulp van interne en externe audits, zal het bedrijf deze berging aantoonbaar en inzichtelijk dienen
te maken.
Voor de handhaving van de Wm blijft als uitgangspunt gelden dat toezicht wordt gehouden op basis
van de vastgelegde voorschriften in de vergunning. De manier waarop dit toezicht wordt uitgeoefend
cn het omgaan met afwisjkingen, zal kunnen veranderen als het milieuzorgsysteem van het bedrdf
hierop adequaat reageert. Voor dit bedri.jf zal een handhavingsplan worden opgesteld.
In dit handhavingsplan wordt onder meer duidelijkheid verschaft over:
- van toepassing zijnde wet- en regelgeving;- het inzicht dat aan de overheid wordt geboden ten
aanzien van interne controles en audits door het bedríjf en de rapportages daarvan;
- de wijze waarop het toezicht door de overheid zal plaatsvinden en de wijze waarop het bevoegd
gezag met overtredingen omgaat; hiertoe behoort ook de wijze waarop het bedrijf in de
gelegenheid wordt gesteld om met geconstateerde afwijkingen en overtredingen om te gaan.
9, AFSLUITENDE OVERWEGINGEN.
Wij zijn van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan, zoais voorzien in de
voorliggende aanvraag, de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan worden
verleend, indien daaraan, in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande
voorschri Aen worden verbonden.

UESLJSSING:

Gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer
en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en overeenkomstig de door Lumaro op
6 december 2000 ingediende vergunningaanvraag en de daarbi.i overgelegde bescheiden, besluiten
wij:
1.

Aan Lumaro een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, als bedoeld in artikel 8,4 van
deze Wet (revisievergunning), te verlenen voor een op- en overslag en bewerkingsínrichting
voor o.a. papier, fibres, ferro en non ferro metalen, complexschroot, kunststoffen, hout, glas
en accu’ s c.a., gevestigd aan de Haven Zuidzijde te Scheemda op de percelen kadastraal
hekend gemeente Seheemda, sectie J, nummers; 850, 918,919 en 970.

ll.

de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaren vanaf het moment waarop de
vergunning van kracht wordt:
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fff.

te bepalen dat de aanvraag ir$usief de bisjlagen deel uitmaken van de vergunning:

IV.

aan de beschikking zoals bedheld onder 1 de navolgende voorschriften te verbinden:

R~~‘ìpsomschrijvìn~~n

;

Een nadere toelichting op de in deze @yynning genoemde begrippen.
Aanvrager
De aanvraag

:

Lumaro Beheer B.V. te Scheemda
:

Verzbek van ver~Lt~~l7inghoudster
van d$ Wet milieubeheer

van 6 december 2000 in het kader

: Het C@llege van Gedeputeerde Staten van Groningen,
p/a d$ directeur van de Dienst Ruimte en Milieu,
Postf-#s 638,9700 AP Groningen.
De Dienst
De directeur

: De f?ienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
:

De dfrecteur van de Dienst Ruimte en Milieu, Postbus 639,
970@AP Groningen.

Nf’N-ISO:

:

opgesteld en uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie
insti&ut en Intcrnationaf Standardization Organisation.

NeK

: Ned<riandse emissie richtlijnen Lucht.

Equivalent geluidsniveau

:

Het deluidsniveau is in het algemeen over een langere tijdsperinde
niet &nstant. Om een maat van geluidsniveau en dus de mngel~ke
gefui&hinder te bepalen wordt gewerkt met een energetísch
gemigdeld geluidsniveau over die periode,

Maximaal geluidsniveau

:

Een &aat voor het hoogste momentane geluidsniveau, gemeten in de
mete@and “fa&“, gecorrigeerd voor de meteocorrectie Cm

ífB( A)

:

Een @at voor de sterkte van geluid, zoats het door de mens wordt
waar$enomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 uPa.

Alara

:

as Io\N as reasonably achievabfe (art 8.1 1, lid 3 van de Wm).

nord

Preventie

:

Het ioorkwnen of beperken van het ontstaan van afval en emissies
en/ofhet verminderen van de milieuschadelijkheid daarvan door
reduc$ie aan de bron of intern hergebruik.

a.1n.v.h.

: afg&enc maatregef van bestuur

‘complexscfm&

:

same#gesteld, uit ongelijksoortige of etngefijkwaardìge delen of
factopn bestaand, ingewikkefd afval van waaruit metaal (ferro en
non-[erro) wordt losgemaakt.

1.

ALGEMEEN
1.1, De inrichting dient in werking te zi.jn overeenkomstig het bij de aanvraag tot deze
vergunning overgelegde bedri.jfsmilieuplan.
1.2

De inrichting moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud
verkeren.

1.3

Significante ofmilieurelevantc wijzigingen van de bedri~jfsinterneprocedures die deel uit
maken van het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem, moeten, ongeacht de gevolgen voor de
vastgelegde doelstellingen, vóór het in werking treden aan de directeur worden gemeld.

I .4 Overige wijzigingen van de bedrì.jfsinterne procedures die deel uit maken van het
bedrï-jfsinterne milicuzorgsysteem, dienen éénmaal per halfjaar in een overzicht te worden
gemeld aan de directeur.
I .S

in het eerste kwartaai van het kaleodetjaar moet een voortgangsrapportage van het
bedriSjfsinternemilieuzorgsysteem (BIM) worden overgelegd aan de directeur.

1 .G

De in I .4 bedoelde rapportage dient in de vorm van een milieuverslag, overeenkomstig
artikel 12.4 Wm, de navolgende informatie te bevatten:
- de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting in het verslagjaar heeft
veroorzaakt;
- de technische, organisatorische en administratieve maatregelen en voorzieningen die in het
verslagjaar met betrekking tot de inrichting zijn getroffen in het belang van de bescherming
van het milieu;
- de redeli.jkerwi.js te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de hiervoor genoemde
onderwerpen in het eerstvolgende verslagjaar.
Daarnaast, dan wel in het vervolg van- en in aansluiting op het voorgaande geeft de
rapportage inzicht in:
- de behaalde resultaten in relatie tot de doelstellingen uit het 5IM over de afgelopen
periode c.q. het afgelopen jaar;
_ knelpunten en belemmeringen die hebben geleid tot het niet halen van de beoogde
doelstellingen en resultaten;
- aanpassingen en mutaties van het BIM.

1.7 Plaats, inhoud en aantal van de brandblusmiddelen dienen in overleg met de commandant
van de plaatseli.jke brandweer te worden bepaald.
Een schrifteliTjke verklaring van voornoemde commandant hieromtrent dient binnen drie
maanden na het van kracht worden van dit besluit te worden overgelegd aan de directeur.
1.8 Ollderhoudswerkzaamheden aan apparaten, machines, toestellen, voertuigen en opstallen,
mogen plaatsvinden buiten de openingstijden van de inrichting.
Het ti.jdstip van deze werkzaamheden die buiten de reguliere tijden plaatsvinden, dient
tenminste 3 werkdagen van te voren te worden gemeld aan de directeur.
1.9 Vergunninghoudster dient &én of meer ter zake kundige personen aan te wijzen die in het
bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van deze vergunning.

. .. ..
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2. GELUID

2.1

Het langtijdgetniddeld heo~rdelingsniveau voor geluid (tAr,~~), veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aan&geven punten en hoogten de hierna genaetnde waarden niet
overschrijden:

2.2 Het tnaximaíe geluidsnivea& veroorzaakt door geIuidspiekea afkomstig van deze
inrichting (Lm,,), mag op (le aangegeven pun~l en hoogten niet meer bedragen dan:

2.3

De in deze paragraaf genoebde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.
De referentiepunten staan a$ngegeven op de fGJ&g bij deze beschikking.

2.4 Op hei parkeerterrein hi-j h& nieuwe kantoorgebouw mag tussen 05.00 en 07.60 uur
uitstuitend worden geparkekrd aan de westzijde van dit gebouw,
2.5 De in de inrichting aanwez&e toestellen en installaties, alsmede de door de inrichting uit
te voeren werkzaamheden, @togen in de gehtidsgevselige ruimte(n) van woningen van
derden geen trillingen vero$t-zaken met een maximale trillingssterkte (Vmax) hoger dan
de waarde voor A 1. Bij ovefschrijding van de maximale trillingssterkte (Vtnax) van de
waarde voor R 1, moet de t~@imale trillingssterkte (Vmax) kleiner zijn dan de waarde
voor A2, waarbij de trillin&sterkte over de heoordelingsperiode (Vper) de waarde van
A? niet overschrijdt.
:

2.6 De bepaling en beoordeling van de trillingssterkte als bedoeld in voorschrift 2.5, en de
toetsing aan de waarden A 1 tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig richtti-jn
2 van de Stichting Bouwresearch (1993).
2.7 Het trillingsvoorschrift geldt niet ten aanzien van woningen, indien de gebruiker van
deze woningen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in
redeli*jkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

3. OPSLAG VAN GROND-, HULP- EN AFVALSTOFFEN
3.1

Vaten en opslagtanks moeten van vloeistofdicht en vloeistofbestendig materiaal zijn gemaakt
en zijn voorzien van een duidehik leesbare aanduiding van de inhoud. Vaten met vloeistoffen
moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer voorzien van een opstaande rand van
hetzelfde materiaal, zodanig dat een vloeistofdichte bak ontstaat waarin de opgeslagen
vloeistoffen in zijn geheel kunnen worden opgevangen bij lekkage,

3.2

Tussen de terreinafscheiding en de opgeslagen materialen dient een strook van tenminste 1
(~%n) meter te worden vri=jgehouden, met uitzondering van die terreinafscheidingen welke
worden gevormd door keerwanden.

3.3

Gas- en zuurstofflessen moeten zoveel mogelijk verticaal zi,jn geplaatst en wel zodanig, dat
zij niet kunnen omvallen en niet zijn blootgesteld aan stralende warmte. De flessen en hun
appendages moeten tegen beschadigingen zijn of worden gevrijwaard en moeten bi.j brand
snel kunnen worden afgevoerd.

3.4 Het bewaren van, in het afvalstadium geraakte, accu’s dient plaats te vinden in een bak die
voldoet aan de CPR 1.5 1 richtlijn, de hoofdstukken 1 t/m 6 en 9, 1 1 en 12 (“Opslag
gevaarlijke stoffen ín embaliage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)“).
Binnen de inrichting mogen per compartiment maximaal 10 ton accu’s worden bewaard met
een maximum van totaal 20 ton.
3.5 Opslag (inpandig, of anders mits afgedekt) en verlading van accu’s dient plaats te vinden op
een vloeistofdichte vloer of - bak, die bestand is tegen de inwerking van accuzuur en
zwavelzuur. De opvangcapaciteit van de vloeistofdichte vloer of- bak dient tenminste 100°/o
van de in de accu’s opgeslagen vloeistoffen te kunnen bevatten.
3.6 Er dienen voldoende neutralisatiemiddelen (natriumcarbonaat) aanwezig te

4.1

zï-jn

Binnen vier maanden na het van kracht worden van deze vergunning, dient de kwaliteit van
de grond en het grondwater van het terreingedeelte van de inrichting, waarin het hjj de
aanvraag gevoegde bodemonderzoek niet in voorziet, te zijn bepaald door middel van een
representatief bodemonderzoek (bepaling nulsituatie).
1 let onderzoek dient tenminste te voldoen aan het “Bodemonderzoek Milieuvergunning en
8% met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek, SDU, Den Haag, oktober 1993 ISBN
90- 120-8 1 18 1”. Tevens dient het onderzoek te voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in het
rapport Voorlopige Praktijk Richtlijnen (aangepast VPR, 1988).

De resultaten van het onderx&k moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden
na het bekend worden hierval{, worden overgelegd aan de directeur van de dienst Ruimte ei
Milieu.
4.2. Rij be&tdiging of wijziging dan de inrichting dient de vergunninghoudster, na een daartoe
strekkend verzoek van de dir&teur van de dienst Ruimte en Milieu, binnen 3 maanden na
ontvangst van dit verzoek, eer representatief onderzoek uit le voeren naar de aard en mate
van verontreiniging van de gr&d en/ofhet grondwater van hetzij het door de directeur bij het
verzoek aan te geven deel het+ij het gelteel van het terrein van de inrichlìng, op een wijze
welke identiek is aan de vasts@lling van de nuísituatie (voorschrift D. I )
Het onderzoeksplan dient doof de directeur te worden beoordeeld voorafgaande aan de
uitvoering van het onderzoek.!& directeur kan nadere eisen steilen aan de inhoud en
uitvoering van het onderzoek. /
De resultaten van het onderzoek moeten binnen 2 maanden na het bekend worden hiervan
worden overlegd aan de direc&ur.

5. I

Van alle geaccepteerde patii.je~i afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens
worden geregistreerd:
a. naan3, adres en woonplaats &ttdoener, c.q. aanbieder, c.q. transporteur
h. locatie van herkomst (indieli bekend)
c. datum van ontvangst
/
d. hoeveelheid (tonnen)
e. omschrijving aard en samen&e\ling
f. afvalstoffeneode en categorie volgens PMV/GA-code (indien van toepassing)
6. nummer et3 datum onttteffìng (indien van toepassing).

5.2

Van alle afgevoerde partijen (4fval)stoffen c.q* vrijkomende fracties moeten ín ieder geval de
volgende gegevens worden ge&@-eerd:
a. naam, adres en woonplaats geadresseerde
h. naam, adres en woonplaats <ervoerder
e. afleveradres (indien bekend)!
d. datum afvoer
e. hoeveelheid (tonnen)
_
f. omschrijving aard en samen~~elling
g. anafysegegevens dan wel pr~duct/proeescertíficaten (indien bekend)
h. afvalstoffencode en catcgorí+ volgens PMV/GA-code (indien van toepassing)
í. nummer en datum ontheffQ (indien vat3 toepassing),

5.3

Van paflijart die om mifieuhyg&nische redenen worden geweigerd, moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden ger$gistreerd:
a. naam, adres en woonplaats oittdoener, c.q. aanbieder, c.q. transporteur
b. locatie van herkomst (indie&ekend)
c. datum van ontvangst i.c. wei$ering
d. hoeveelheid (tonnen)
i
e. omscbri~jving aard en samens#ling
f. afvalstoffencode en categorie/ volgens PMVlGR-code (indien van toepassing)
g. reden vart weigering
i
11. adres en afvoer geweigerd arinbod (indien bekend),

5.4

De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging
te worden bepaald.
De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende
voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zi,jn geijkt.

5.5

De op grond van de voorschriften 5.1 tot en met 5.3 geregistreerde gegevens moeten dagelijks
gedurende minstens 3 jaar op de inrichting, worden bewaard en op
worden bi.jgehouden,
eerste aanvraag aan daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.

5.6

Binnen een maand na afloop van ieder kalenderjaar dient een overzicht van de getotaliseerde
gegevens alsmede de voorraden per I januari te worden opgestuurd aan de directeur.

5.7

De wi,jze van registreren moet overzichteli,jk zijn en ter goedkeuring worden voorgelegd aan

. .. ..
de directeur.
5.8

Van geweigerde partiJen,

zoals bedoeld in voorschrift 5.3. moet direct, binnen 24 uur,

melding worden gedaan aan de directeur.

6.

ACCEPTATIE

en ADMINJSTRATTE VAN ACCU’S

6.1. Vergunninghoudster moet een administratie van de accu’s voeren overeenkomstig de bi.j de
aanvraag als bijlage gevoegde stukken.
6.2. Wi.jzigingen in de opzet en de wijze van uitvoering van de administratie moeten, voordat deze
Gjn doorgevoerd, schriftelijk zijn goedgekeurd door de directeur.
6.3

Vergunlainghoudster is verplicht de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief de
goedgekeurde wi-jzigingen) toe te passen.
. . .‘;-.

6.3. Vergunninghoudster moet de door haar in bewaring genomen accu’s afgeven aan een
vergunninghoudster die bevoegd is deze afvalstoffen te bewaren c.q. te be-/verwerken.

7.

AFVALWATER
7.1. De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
a) bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de sanitaire voorzieningen en
(schrob)putten binnen de inrichting;
« en oliehoudend afvalwater
b) afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte terreinverhardin,
afkomstig van de vloeistofdichte vloer van de wasplaats.
7.2. De afvalwaterstromen mogen uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht, indien door
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a) de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of soortgelijke werk
bedoeld voor inzameling en transport van afvalwater;

b) de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwi.jderd uit een openbaar riool of een
soortgelijke werk bedoeldivoor inzameling en transport van afvalwater, en de nadelige
gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveef mogelijk worden beperkt.
7 3. Afvalwater afkomstig van de basplaats
a) Het afvalwater dat afvloeit van de vloeistofdichte vloer van de wasplaats dient door een
slibvangput en olieafschei-iier te worden geleid alvorens het in het openbaar riool of
soortgelijke werk bedoeld ivoor inzameling en transport van afvalwater wordt gebracht;
b) De in lid a, van dit voorsc-rift genoemde voorzieningen dienen te voldoen aan NEN 7089,
uitgave 1990 en de daarbi-i behorende bij lage met de daarop in 1992 en 1993 uitgegeven
correctiebladen of dienen ie voldoen aan de regels die ten aanzien van slibvangputten en
olieafscheiders geIden in tindere lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die
partij is bij de Overecnko&t betreffende Europese Economische Ruimte en waarmee een
ten aanzien de in lid a. val{ dit voorschrifi genoemde voorzieningen een gelijkwaardige
bescherming voor het mili$u wordt bereikt.
c) Be in lid a. van dit voorsc@ift bedoelde voorzieningen dienen zodanig te zijn geplaatst dat
deze goed bereikbaar zi.jn.;
d) De in lid a. van dit voorsc&rift bedoelde voorzieningen dienen zo vaak als voor de goede
werking noodzakelijk is te: boorden geledigd en te worden gereinigd, Het is niet toegestaan
de tijdens de Icdiging en re Iniging vri.jkomende afvalstoffen te lozen. Van het ledigen van
van slibvangput en olieaf+ heider dient een toghoek te worden bijgehouden.
e) De in lid a. van dit voor& rif% genoemde voorzieningen dienen zo vaak at voor de goede
werking noodzakeli-jk is te worden geledigd en te worden gereinigd. Het is niet toegestaan
de ti,jdens de íediging en rg iniging vrijkomende afvatstoffen te lozen. Van het ledigen van
van slibvangput en olieaf% heider dient een Iogboek te worden bijgehouden.
Q In het logboek dient de vol :ende gegevens te zijn vermeld:
* data waarop onderhoud is gepleegd aan de slibvangput en olieafseheider;
* data waarop de afvaistc ‘fen zijn afgevoerd (met afgiftebonnen);
* naam en adres verwerk ngsbedri$
* hoeveelheid en samensI :tling van de afgevoerde afvalstoffen.
g) Vergunnillo,houdstçr dient let logboek gedurende 5 jaren te bewaren.

íV.

Te bepalen dat een exemplaar
1. Lumsrn Beheer B.V., II
2. Burgemeester en Wetho
9679 ZG Scheemda;
3 de Regionaal inspecteur
Postbus 30820,970O R?
4. Ministerie van Landhou
Postbus 30032,9704 R?

van deze beschikking zal worden gezonden aan:
.ven Z.Z. 2 1,9679 TI3 Scheemda,
aders van de gemeente Scheemda, Postbus 19.
van de votksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen,
I Groningen;
Y, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord,
1 Groningen;

5. Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Postbus 24 1,344O AE Woerden;
6. de directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.
Groningen, 30 januari 2901.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
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