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Bodewes Scheepswerven BV, Werfkade 22, te Hoogezand, hierna veelal te noemen: Rodewes, heefi
bij brief van 16 november 1999, kenm. AJ/cmv/2366, door ons college ontvangen op 22 november
1999 (ingeboekt onder nr. 99/ 17.2 I7), ingediend een aanvraa g om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 val9 de Wm (&F#z. revisie-vermnning) voor haar
inrichting “Jachtstockt BV”. Deze inrichting is gevestigd aan de Industrieweg 1’7 te Hoogezand,
kadastraal bekend gemeente E~oogezalsd-Sappemeer,
sectie K, nrs. 1570, 1699, 1700, 1918, 394 1,
5322,5323.5533,5766,7203,72
10 en 7399.
De inrichting van Bodewes is ontstaan uit een aantal bedrijven van Bodewes Scheepswerven BV en
omvat de locaties Jachtwijk, Hylkema en Verstockt. Door het college van Burgemeester en
wethouders der gemeente Hoogezand-Sappemeer, hierna veelal B&W van Hoogezand, en door ons
college zÍjn verschiltende vergunningen verleend:
1. door B&W van Hoogezand bij besluit van 16 oktober 1994, nr. 94-08 een vergunning ingevolge de
Wm voor Scheepswerf Hylkema;
2. door ons college zijn bi.j onze besfuiten van respectievelijk 15 september 1987, nr. l8746/38/13 en
op 7 januari 1988, Hr. 26.400 vergunningen ingevolge de Hinderwet voor de scheepswerven
Jachtwijk en Verstockt.
Daarnaast zi.jn op de werven een tweetal meldingen van toepassing, gedateerd 13 april 199 1 (nr.
7764) en 5 maart 1996 (nr. I36-Wm). Voor de inhoud van deze meldingen wordt verwezen naar de
aanvraag.
In verband met de internationale concurrent’repositie
van de werf, is het de bedoeling om de
assemblagehal met ongeveer een derde uit te breiden, zodat het mogelijk wordt om per jaar 4 schepen
op te leveren.
Deze uitbreiding van de capaciteit is de dircete aanleiding voor het indienen van de voorliggen&
aanvraag. Wi.j zijn van mening dat een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning wenselijk
is ter vervanging van de nu vigerende deetvergunningen. Wij hebben daarom gekozen voor een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wm (Z~PZ. re&+vcrmnniiPrg).
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De vergunningaanvraag is gebaseerd op de Wm en de voorgenomen activiteiten zijn
vergunningplichtig op basis vun categorie f 3.3b van het Inrichtiqqen en vergunningenb&uit
milieubeheer (IVB) (‘inrichting voor het voor het bouwen, onderhouden, repareren of het
behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van
25 meter of meer”+).
01t.s college is bevoegd gezag voor de besli.ssing op deze uanvraag.
0 Gevnigde procedure ingevoìge de Algemene wet bestuursrecht (A wb) en de Wm
Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de in afdeling 3.5 en afdeling
4.1.1 van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd,
Overeenkomstig het bepualde in de artikelen 8.6 en 8.7, Wm en de artikelen 3: 17 en 3: 19, lid I,
van de Awb hebben wQ met OFZZQ hrkf van 30 r?ovemher ‘99, nr. 99/17.21?~1/48, RMM, ver.zt>nden
per geljjke datum, aan Bodewes Scheepswerven BVdc or?tvangst vun de brief met de daarbij
gevoegde vergunningaanvraag bevestigd Tevens zijn bij brieven van 30 november IS?2 9, nr.
99lf 7,217b/48, WM, verzonden per gelijke datum. exemplaren van de aunvraag om advies
gezonden aan de bij deze procedure betrokken adviseurs.
e Btj’ brief vun 6 december 1999, kenm. MIL-SN-YY-4283, verzonden 9 december i999 er1 door
ons college ontvangen op 10 december 1999 heeft het college van Burgemeester en
wethouders der gemeen& Hoogezand-Suppemeer op twee punten opmerkingen gemaakt 11aar
aanleiding van de huur toegezonden vergunninguanvraag. Deze opmcrkingeu kunnen als
vn/gt worden samengevat..
1. de huisnummering zoals in dc aanvruag opgenomen is nìet in overeenstemming met de
gegevens waarover de gemeente beschikt. Daaruit zou bliJken dat ook het perceel met
nummer 23 tot de inrichting behoort. Boverzdietz is zij van mening dat onvoldoende
duidelijk is dat de kadastrale nummers 7400 erz 7401 niet tot de inrichting behoren.
2. de capuciteit van de riolering ter plaatse van de werf is volgens de @deling beheer van de
gemeente onvoldoende om de verschillende afialwuterstromen vul de werf te verwerken.
Naur aanleiding van de brief van Burgemeester en wethouders der gemeente HoogezandSappemeer van 5 december 1999, kenm. jMfL-SÏV99-4.283 merken wij het volgende op:
Ad 1.
Navraag bij de gemeente heeft uitgewezen dat, hoewel de huisnummering niet in
overeenstemming is, de kadastrale nummering wel juist is en ook het kadastrale nummer voor
het perceel met huisnummer 23 daarin is opgenomen, Wij gaan er vanuit dat hiermee
voldoende is aangegeven welke percelen tot de inrichting behoren. Voorts zijn wij van
mening dat uit de combinatie van de tekening en de opsomming van kadastrale nummers in
de aanvraag voldoende is gebleken dat de genoemde kadastrale nummers niet tot deze
inrichting behoren.
Ad 2.
Uit overleg met de gemeente Hoogezand-Sappemeer is gebleken dat de lozingen van
Bodewes op het gemeentelijk riool, een reeds lang bestaande situatie, tot nu toe nooit
problemen hebben opgeleverd. Daarom is in overleg met de gemeente Hoogezand-Sappemeer
besloten om aan deze vergunning geen voorschriften te verbinden ter beperking van de
omvang van de lozingen op de gemeentelijke riolering. Re gemeente Hoogezand-Sappemeer
gaat hierover in overleg met het bedrijf.
By brieven van 22,fkbruuri 2000. nrs. iW2400d7, RMM tlm 001/240&/7, RMM, hebbef? wij mn
Bodewes respecticvelìjk de bij deze procedure betrokken udviseurs een exemplaar van zowel het
ontwerpbesluit als de kermisgeving toegezonderz.
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De bij deze procedure betrokkerz adviseurss z$n op grond van art.3:23, lid 1, Awb, daarbij in de
gelegenlzeid gesteld binnen 3 weken na aanvang van de teri~zzageleg@zg van hel ontwerpbesluii
(tLr inzage van -75februari tim 23 maan 2000) ozzs college terzake van dif ontwerpbesluit te
Tmms is hij brief van gelijke daiunz, Izr. 00/24OOd/7, RMM aan bewan~~,~/~ebruikers
in de directe omgeving em exemplmr VUM de kennisgevìn.g toegemnden als kcdoeld in hef BM

uclviseren.

* Namens Rodewes /ze@ BMD Advies te Groningen bij schryven van K december 1999, zonder
kenmerk, aan ons college toegezonden, ter complercring van voornoemde
ver~urzninKuunvraaK, een qWw$ van de door Bodewes bij OR W van Hoogezand ingediende
uanvraag voor ~,ezz bouwvergunning. OQ hr&fvan 14 december f 999, nr. 99/fB.5!Mb/SO,
RMM, verzonden per gehjke da&m, hebben wQ’ hiervan een qfichrift gezonden aan de by
deze procedure betrokken adviseurs met het verzoek deze tc vragen b(j de hen eerder
toegezonden vergzmningaanvruag.
de duarvoor gestelde term@ vun ter inzage ligg$tg is hjj czns college k4n schrijfie/~jke
bede?zking tegen het onrwerphesluif ingebrucht (art. 3:24, lid 1, Awb). Van de geboden
gelegenheid lot het doen piuatsvinden vun een h”‘dachtenwi.s,sc~ìn~ mef hel bedrijf en het bevoegd
gezag over het ontwerpbe.sluit is g&z gebruik gemaakt (art. 3:25, lid 1, Awbj.
L%?dertdien zijn tenminste vier weken verstreken en +jn aan ons co/le,ge ook door de bij deze
procedme betrokken adviseurs .g&n adviezen uitgebrack Gelet op het vorenstaande kunnen w(j
thuns et?n kesfuit ní?men.
Ainnt-n

Het cenlrale ven f ila~it?-y,stee?zz in de kasloodsen i.s of wordt wel voorzien van een
jiitersysteem. Bodewes B. V. is van mening dal deze mtiafregel voldoende zou moeten zijn
om aarz de eisen in de vergyrming te kunnen voldoen en verzoekt ons om vonrschr$ B 7 in
dit verband te heroverwegen.
3) Bìtznen de reikwijdte vun de mrcnkraan bevindt zich een gassenopslag. Volgens
voarschrifi C3, opslag van gasfiessen, is diit niet toegestaan. Bodcwes guur er vanuit dat
het genoemde voorschr$ niet vun toepassing is op de genoemde opslag.
4) (3nder Gasfle.s.scn, voor~schr~~ C,’ 5, is opgenomen dat reservoirs voor de a&ag van CC12
erz menggo~ssen eens per 6,jaar moeten worden gekeurd conform CPR-5, opslag van
zuurstof., Bodewes is van mening duf de toepassing van de genoemdc richtlijn irz dit h’~‘vui
niet doelmatig is en vruugt ons dan ook dit voorschrift in heroverweging te nemen.

5) Voorschrifi C 5 onder gas&ssen stelt dat “de aansluitpunten van de reservoirs ap het
ondergrondse leidingwerk moeten zijn voorzien vare een kathad&& bescherming . . . . ‘! de
furrnuluring van het voorschrijf is naur de menlnggerichf op bescherming van de tank,
ferwtjl bescherming van de leidingen bedoeld is.
Verder is 3adewe.s van mening dat het aarzbrengen van kathodische bescherming op de
ondergrondse leidirqp, co@rm de huidige normen, niel aal & orde is. Het bedrijf
beschermt de leidingen door een kunststof casting en hef@ verder muatregelen getr~$&n
met betrekking tot lekdetectie, c$tauden en een goede ventilatie van de qslagpjaatse~.
Bodewes is dLm ook van mening dat het gen«emde voclrschr~~ niet doelmatig is en verzoekt
dit te heroverwegen.
6) Onder vo«rschr~$D2 is aangegeven dat het ajîulwater wat wordt qfgevtxrd naar de
riolering mnet kunnen worden hemotzsterd. Badewes hesch«uwt de verzumel~~un~en
die in
de hedr@fsrioleriug Z@I aangebracht uls void<lende hemr,n.sterinfTsv»oien~~~,
mede
omdat via het rioleri~gssysteem uitsluitev2d hemelwater en huishoudelQk afiatwater
worden afgevoerd.
7) Bodewes vindt voorschri$ F 8, waarin een inspectieplan voor de bedrtjfbiolering en de
ondergrondse leidingen wordt voorgeschreven, niet doelmatig met name omdat het
controleniveau voor de bea’rijJ%rioleriq te hoog zou z@. ffet bedrijf verzoekt dit
voorschrift te heroverwegen.

Ad 1
Tijdens het vooroverleg is bij ons de indruk ontstaan als zou de modelregeling
dok/heIIingvloer-discipline aI grotendeels ingevoerd zijn biej Bodewes. Nu blijkt dat dit niet
het geva! ís, hebben wij voorschrift A 3 gewijzigd, om het bedrijf voldoende tijd te gunnen
aan het voorschrift te gaan votdoen. Aan het voorschrift is derhalve een termijn van 1 jaar na
in werking treden van de vergunning toegevoegd, waarbinnen moet zijn geregeld dat de
modelregeling of een gelijkwaardige regeling wordt gehanteerd, Op dit moment is
onvoldoende duidelijk wanneer het bedrijf zal starten met het opstellen van een
bedrijfsmiiieuplan, Het is dan ook niet mogelijk om met de vereisten voor de invoering val1
de modelregeling aan te sluiten bij een implementatie via dit plan.
Ad2
Het filtersysteem in de lasloodsen is ook in de aanvraag als zodanig beschreven. Voorschrift
B7 is onder meer op die beschri-jving gebaseerd. Wij gaan er dan ook met Bodewes vanuit dat
dit f?ltersysteem voldoende is om aan de eisen te voldoen zoals die in voorschrift B 8 zijn
omschreven. Wij kunnen ons vinden in de opmerking van Bodewes dat de opmerking “Dit
voorschrift geldt niet ten aanzien van ruimteventilatie-systemen.” in dit geval niet moet
worden opgenomen, omdat het filtersysteem hier juist op de ruimteventilatie is geplaatst. Het
voorschrift is aangepast. Voor de systemen die in gebruik zijn bij het lassen aan schepen die
voor de kade tiggen gelden in principe dezelfde eisen ais voor de overige ventilatiesystemen.
Het bliljkt echter vrí-jwel onmogelijk om de huidige installaties uit te rusten met een
filtersysteem. Overigens is het best mogelijk dat deze systemen ook zonder filtersysteem
kunnen voldoen aan de eisen zoals die in voorschrift B 8 zijn neergelegd. In de aanvraag heeft
Bodewes aangegeven dat de emissie van lasrook één van de zaken zal zijn die in het BMP aan
de orde komt. Re (ongereinigde) emissies uit de kleine, mobiele, installaties moeten daarbij in
ieder geval extra aandacht krijgen.

Ad3
Noch uit de bij de aanvraag gevoegde plattegrond, noch uit de brief blijkt ons voldoende
duidelijk waar de opslag ~an gassen waar aan gerefereerd wordt zich bevindt. Ook is niet
duideli-jk wetke stoffen hier zijn opgeslagen. Uit onze eigen observatie is inmiddels gebleken
dat het hier gaat om een werkvoorraad acetyleen in de vorm van twee gasflessenbatterijen. De
genoemde opslag is omgeven door een stevig hekwerk en ook aan de bovenzijde afgedekt.
Wij gaan er vanuit dat de maatregelen die Bodewes op dit moment heeft getroffen voldoende
zijn om de veiligheid van deze opslag te waarborgen. Verder betreft het hier een
werkvoorraad die nodig is voor een goede gang van de werkzaamheden op de werf en als
zodanig kan worden beschouwd als uitgezonderd van voorschrift C3. Voorschrift C3 wordt in
de huidige vorm gehandhaafd.
Ad4
Bij nader beschouwing is ons ook gebleken dat CPR-5 in het gevat van CO2- en
menggastanks niet de geschikte handvaten biedt voor keuring van de tanks. Voorschrift C 1 1
is in dat verband aangepast. in het voorschrift is nu aangegeven dat moet worden getoetst aan
de eisen die gesteld zijn in de regels voor periodieke herbeoordeling van toestellen ander druk
(blad T 0 102). in het voorschrift is aangegeven welke regimes in dat verband van toepassing
kunnen zijn.
AdS
Wij achten de bescherming van het ondergrondse leidingwerk noodzakelijk in verband met de
aspecten van externe veiligheid die hiermee samen kunnen hangen. Ondanks de aanvullende
maatregelen die Bodewes getroffen heeft ten aanzien van lekdetectie, afstand tot de leidingen
en ventilatie van de opslagplaatsen zi.jn wi.j van mening dat kathodische bescherming van
deze leidingen noodzakelijk blijft, in verband met de continue bescherming. Wij kunnen ons
verder vinden in het commentaar van Bodewes dat de huidige formulering van voorschrift C
15 suggereert dat het hier de bescherming van de tank betreft, terwijl bedoeld is om de
ondergrondse leidingen te beschermen. Het voorschrift is conform aangepast.
Ad6
Wij kunnen ons vinden in de mening van Bodewes dat de bestaande
bemonsteríngsvoorzieningen voldoende zijn om aan de eisen ín voorschrift D 2 te kunnen
voldoen.
Ad. 7
Voor de hedrijfsriolering zi-jn het met name aspecten van bodemverontreiniging die
regelmatige inspectie nodig maken. Als uit inventarisatie blì.jkt dat het risico voor de externe
veiligheid en bodemverotttreiniging klein is, kan ook met een lage inspectiefrequentie worden
volstaan. Voor de volledigheid is het echter wel nodig dat het bedrijf een plan voor deze
inspecties opstelt en dat aan ons voorlegt, zodat in overleg kan worden gekeken welke
inspectiefrequentie bij dit bedrijf nodig is.
Naar aanleiding van overleg met de onder andere de arbeidsinspectie hebben wi-i aanleiding
gezien om de voorschriften met betrekking tot de opslag van gasflessen aan te passen.
De aanpassing betreft een nadere uitwerking van de opslag- en veiligheidsvoorschriften zoals
die zijn neergelegd in voorschrift C7. Deze uitwerking is in eerste instantie gebaseerd op de
richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in het AI-b!ad 14; BedriLjfsruimten, inrichting, transport
en opslag ( I e druk, 1997). Met name paragraaf 4.1 van dit informatieblad is daarbij van
belang.

................. ................
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Verder zijn de voorwaarden uitgewerkt aan de hand van de eisen zoals die zijn gesteld in
hoofdstuk 4 van het arbeidsomstandighedenbesluit. In dit hoofdstuk wordt het bedrijf onder
meer verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen voor de aanwezige
gevaarlijke stoffen. Hierin moet onder andere worden aangegeven welke risico’s de opslag
van gevaarlijke stoffen (waaronder samengeperste gassen) met zich meebrengt en welke
maatregelen zijn of worden getroffen om deze risica’s zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken.
Wij willen deze risico-inventarisatie en - evaluatie van fret bedrijf omvangen en zullen met
name de milieuhygiënische aspecten van de opslag beschouwen zoals die daarin worden
beschreven.
Voor de overzichtelijkheid hebben wij verder de voorschriften in de beschikking opnieuw
genummerd.

2.

GRONDEN VAN DE BESl.lSS~NG

Op grond van de Woningwet is voor het uitbreiden van de assemblagehal van de inrichting een
bouwvergunning vereist. Het college van B&W van Hoogezand is in deze procedure het bevoegd
gezag. Up grond hiervan is de coördinatieregeting uit artikel 8.5, lid 2 van de Wm en artikel 8.3, lid 3
onder b juncto artikel 52 van de Woningwet van toepassing. Hiermee wordt tevens de inhoudelijke
afstemming bevorderd. Een afschrift van de bouwaanvraag is als bijlage opgenomen in de aanvraag
voor een vergunning ingevolge de Wm. fn dit verband merken wij op dat de vergunning ingevolge de
Wm niet eerder van kracht kan worden dan nadat de bouwvergunning is verleend.
Bij brief van 22 maart 1999 (nr. 99107 14/WA) is door de Dienst Zuiverìngsbeheer van de provincie
Groningen (ZPG) aan Bodewes medegedeeld dat voor de inrichting géén vergunning nodig op grond
van de WVO, omdat alle afvalwaterstromen vanaf de werf worden geloosd op de gemeentehjke
riolering.

In verband met de op de voorliggende aanvraag te nemen beslissing overwegen wij het
volgende.
2.1. Inleiding
Bi.j Bodewes worden nieuwe schepen gebouwd. Per jaar worden op de werf gemiddeld 4 schepen
opgeleverd. De bouw van de schepen gebeurt via zgn. ‘sectiebouw’, waarbij het sckip in delen wordt
gebouwd en daarna in elkaar wordt gezet. De scheepswerf bestaat uit twee productiehallen, een
assembJagehaJ een scheepshelling een aantal opslagloodsen en kantoorgebouwen. Oorspronkelijk
waren er op de huidige locatie van Jachtstockt drie werven gevestigd, te weten Bodewes Jachtwijk,
Hylkema en Bodewes Verstockt.
De bedrijfsactiviteiten vinden vooral plaats op het terrein van de voormalige werf van Jachtwijk.
Daar wordt ook aan de kade gewerkt. Op de locatie van de voormalige werf Verstockt wordt wel in de
Joods gewerkt, maar vinden geen bedrijfsactiviteiten plaats aan de kade. Wel wordt deze kade
regelmatig gebruikt voor het afmeren van schepen van derden. Op de kade vinden verder af en toe
laad en losactiviteiten plaats. Op de voormafige werf van J-fylkema vinden helemaal geen
bedri.jfsactiviteiten meer pJaats. De Joods op deze locatie wordt alleen nog gebruikt voor opslag.

...................

De scheepssecties worden ter plaatse in de productiehallen gebouwd. Wet materiaal voor de secties
wordt over de weg aangevoerd. De secties worden in de assemblagehal samengevoegd tot een vijftal
blokken en geconserveerd. Deze blokken worden op de helling samengebouwd tot een schip.
De lasnaden tussen de blokken worden daarbij geverfd (gespoten) met een tweecomponenten#ak. Het
schip wordt daarna vanaf de langshelling te water gelaten en afgebouwd aan de kade. Bij het te water
taten van een schip wordt zoveel mogeiijk gebruik gemaakt van herbruikbare stalen bakken, ter
besparing van de hoeveelheid hout die bij een tewatertatíng wordt gebruikt.
Na het te wateriaten van het schip worden de gangboorden gespoten en wordt het hekwerk aan de
buitenzijde naast het gangboord geverfd met kwast en rofler, Op de scheepswerf zijn 80 tot X5
mensen werkzaam. Er wordt van 07.00 uur tot 16.00 uur gewerkt. Aansluitend werkt een tweede,
kleinere ploeg door tot 24.00 uur. Op zaterdag wordt er gewerkt van 7.00 tot maximaal 19.00 uur.

2.2.

Beooriieling van de aanvraag

Thans volgt een beoordeling van de aanvraag aan de hand van de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wm.
in eerste instantie worden op grand van artikel 8.8, lid 1, van de Wm de volgende aspecten bij de
beslissing op de aanvraag betrokken:
A. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan
veroorzaken;
R. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken en de maatregelen die zijn
genomen om deze gevolgen zoveel mogeliLjk te voorkomen of te beperken;
C. de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, zowe met betrekking tot de inrichting als met
betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen;
D. overige wettelijke overwegingen.

A.

De bestaunde toestand van ïtet miheM
De scheepswerf is gesitueerd op het, in het kader van de Wet geluidhinder, gezoneerde
industrieterrein HoogezandIMartenshoek. Aan de oostzijde van de inrichting bevindt zich een
aannemingsbedrijf, ten westen van de werf bevindt zich een voormatige scheepswerf, die op dit
moment in gebruik is voor de bouw van secties en ringen. Aan de overzijde van het Oude
Winsehoterdiep, ten noorden van de inrichting bevindt zich een klein aantal woningen. Aan de
zuidzijde van het terrein van de inrichting bevindt zich, aan de Industrieweg, een bedrijfswoning.

B.

De gevct&w voor het milieu, die de iizrichting kan veroorzaken en de mageiijkheden wor
beperking van die gevolgen
Cr MÌfì~ï4zorg
Op 3 1 maart 1993 heeft de Minister van VROM, mede namens de Minister van Verkeer en
Waterstaat cn de Minister van Economische Zaken, een mitieube1eidsadvie.s verzonden aan de
overheidsinstanties betrokken bij de vergunningverlening en handhaving van de
milieuwetgeving bij scheepsbouw- en scheepsreparatiebedrijven. Dit advies is als onderdeel
van de doelgroepenbenadering in gezamenlijk overleg opgesteld in het Milieu Overleg
Scheepsbouw- en Scheepsreparatie (MOSS).
In 1995 is voor de gehele metaal- en elektrotechnische industrie een intentieverklaring
onderteketld. De daarin gekozen aanpak is door de bevoegd overheden en de branche
gezamenlijk bepaald. De scheepsbouw en -reparatie valt onder deze intentieverklaring, die
loopt tot 39 10.
Voor iedere bedrijfstak binnen de branche is of wordt een werkboek ontwikkeld, waarin de
specifieke milieumaatregelen beschreven zijn. Het werkboek is bedoeld voor het opstellen
van een Bedri,jfsmilieuplan (BMP).
Aan de kand daarvan zullen ook kleinere bedrijven relatief eenvoudig een BMP kunnen
opstellen.

Ook voor de bedrijfstak scheepsbouw en -reparatie is sinds kart een definitief werkboek
mítieumaatregefen gereed. Deze module is ontwikkeld in overleg tussen de overheden en de
Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) als vertegenwoordiger voor de
bedrijfstak scheepsbouw en -reparatie.
De module is zoveel mogelijk afgestemd op de dagelijkse praktijk binnen de bedrijfstak. Voor
de werf kan de module een hulpmiddel zijn bij het opstellen van een BMP.
Bodewes beschikt op dit moment niet over een mitieuzorgsysteem ofeen BMP. Wet is het de
bedoeling van het bedrijf om een bedri.jfsmitieuptan
op te stellen, conform het model van de
VNSI. Verder is er binnen de inrichting een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld, conform de
richtlijnen van ISO-9002. In dit systeem zijn enkele procedures vastgelegd die ook in het
kader van de milieuzorg refevant kunnen zijn.
Het kwaliteitszorgsysteem is niet gecertificeerd. Voor zover nodig zijn in de vergunning
voorschriften opgenomen in verband met metingen, registraties en rapportages. Het in
werking zijn van de inrichting kan op verschillende gebieden gevolgen veroorzaken voor het
milieu.

Binnen de inrichting vinden verschillende emissies naar de lucht plaats. De meest relevante
emissies worden veroorzaakt door verf- en conserveringswerkzaamheden. Deze activiteiten
kunnen verspreiding van verfdeeltjes en het vrijkomen van organische oplosmiddelen
(ongewenste vorming van ozon of mogelijke stankoverlast) veroorzaken. Verder komt bij de
assemblage van de secties en het samenbouwen van de blokken tasraok vrij. Binnen de
inrichting zijn geen stationaire verbrandingsmotoren aanwezig, wet ontstaat er een emissie
vanuit de verbrandingsmotor van de aanwezige vorkheftruck. De productiehalten op de werf
worden verwarmd door middel van gaskachels. In de inrichting wordt niet gegritstraald.

Uit de aanvraag blijkt dat verfwerkzaamheden voor het grootste deel binnen in de
assemblagehal plaatsvinden. In deze hal worden de secties geconserveerd waaruit het schip
wordt opgebouwd. Daarnaast worden delen van het schip op de helling geconserveerd. De
verfwerkzaamheden worden uitbesteed.
Hel verspuiten van verf buiten gebeurt altijd boven een gestoten betonverharding en in
gestoten hefbakken binnen windarme gaasconstructies. De constructie van deze hefbakken is
op tekening 3 in de aanvraag weergegeven. In de aanvraag heeft het bedrijf aangegeven dat
bij ongunstige weersomstandigheden (te denken valt aan hoge windsnelheden of ongunstige
windrichtingen) werkzaamheden zullen worden uitgesteld.
Na tewaterlating van een schip worden de laatste onderdelen nog geverfd. Voor een deel
gebeurt dat door spuiten, een ander deel wordt geverfd met kwast en roller. Hierbij wordt,
zoals bij alle verfwerkzaamheden, door het bedrijf toegezien op de orde en netheid bij de
werkzaamheden (‘Goed housekeeping’).
In verband met de bescherming van het oppervlaktewater en de omgeving tegen
verontreiniging door ‘overspray’ zijn in deze beschikking voorschriften opgenomen in verband
met het verspuíten van verf. Verder moet bij de verwerking van verf het Informatieblad 19
(At- 19) van de arbeidsinspectie worden aangehouden. Wet streven is om bij
verfwerkzaamheden zoveel mogelijk gebruik te maken van optosmíddetenarme of -vrije
tweecomponententakken. De werf heeft dit echter niet volledig in de hand, omdat zij de
verfprodukten niet zelf inkoopt. De keuze en inkoop van verf is een zaak van de schilder en
de reder tezamen.
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De lasrook-emissies in de lasloodsen worden centraal afgezogen, via een afzuigsysteem,
voorzien van een trommelfilter. Een dergefi.jke centrale afzuiging wordt ook geinstalleerd op
de kwds op de voormalige locatie van de werf Verstockt. De emissie van lasrook moet voor
wat betreft de samens~telling in ieder geval voldoen aan de eisen die de NeR stett in verband
met de emissie van stof. In verband hiermee zi+jn eisen in de vergunning opgenomen. In de
aanvraag heeft het bedrijf verder aangegeven dal in het kader van de ontwikkeling van een
bedrijfssmilieuplan de situatie in verband met de emissie van lasrook nader zal worden
bekeken.

In de aanvraag is aangegeven dat de verbrandingsmotor van de vorkheftruck optimaal wordt
onderhouden, zodat de uitstoot van verbrandingsgassen uit deze motor tot een minimum
beperkt wordt.
De activiteiten binnen de inrichting worden zodanig uitgevoerd dat zo weinig mogelijk stag
en geurhinder kan ontstaan. Door middel van maatregelen in het kader van “Cood
Housekeeping” wordt het ontstaan van deze vormen van hinder zoveel mogeli.jk voorkomen
of beperkt.

* Toetsingskader
a) Het equivalent geluidsniveau
In het kader van de Wet geluidhinder heeft de Kroon rondotn het industrieterrein waarop
Bodewes’ Scheepswerven is gelegen tezamen met vier andere, dichtbijgelegen terreinen, op
27 augustus 199 1 een gefuidszone vastgestefd. De gezamenli.ike geluidsbelasting, veroorzaakt
door de industrie op deze bedrijventerreinen, mag op de zane maximaal 50 dB(A)
etmaalwaarde bedragen, Binnen de zone liggen diverse woningen. De door de bedrQven
veroorzaakte gezamenlijke geluidsbelasting op deze woningen was van een zodanig niveau
(>55 dB(A) etmaalwaarde), dat hier sprake was van een saneringssituatie. Inmiddels is het
saneringsonderzuek uitgevoerd en zijn voor de saneringswoningen bi-i besluit van
2 1 november t9% van Minister van VROM de maximaal toelaatbare gevetbelastingen
(MTG) vastgesteld. l3e woningen in de zone in de onmiddellijke nabijheid van Bodewes’
Scheepswerven hebben alle een MTG waarde van 60 dB(A) gekregen. Het betreft de
woningen gelegen aan de Foxham tegenover Bodewes Verstockt aan de overzijde van het
Oude Winschoterdiep. Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen
grenswaarden.
b) Ut: voorkomende tGekneh.tiden
Voor maximaíe geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dient de situatie te worden
getoetst aan de richtlijnen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.
Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (Lm,,) die meer
dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen, tn 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 boger mogen zijn dan
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 wijken of
activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaarde. Voor woningen op
het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden.
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c) Transporten van verkeer van en naar de locatie.
Vanwege de ligging op een gezoneerd industrieterrein mag het normstelsel van de CircuIaire
‘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 í996, nr. MBG 96006 13 1) niet worden toegepast.

* Beoordeling
Ad a) Het equivalent g;eluidsniveau
Representufieve hedrijfisifuutie.
Si.i de aanvraag is de rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd. Voor de beoordeling
van de vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van een inrichting
in kaart te; worden gebracht. De representatieve bedrijfssituatie is de bedríjfssituatie zoals die
onder normale omstandigheden kun voorkomen. Voor de representatieve bedrijfssituatie kan
worden uitgegaan van in hoofdzaak de volgende activiteiten:
l
assemblage ~II sectiebouw in drie loodsen op de locatie Jachtwijk;
+ de afbouw van schepen op en aan de kade van Jachtwijk;
l
sectiebouw in een loods op de locatie Verstockt;
0 het aanmeren van sleepboten en pontons aan of het lossen van vrachtauto’s op de kade van
Verstockt.
De overige en aanverwante activiteiten worden gevormd door, opslag, in- en extern transport
en laad- en loswerkzaamheden.
De activiteiten binnen de werf Jachtwijk vinden plaats gedurende 8 uur in de periode van
07.00 tot 16.00 uur. Aansluitend werkt een kleinere, tweede ploeg door tot 24.00 uur. Daarbij
worden relatief minder luidruchtige activiteiten verricht. De activiteiten binnen de werf
Verstockt vinden plaats gedurende 8 uur in de periode van 07.00 tot 16.00 uur.
Uit hoofdstuk 9 van het geluidsrapport blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de
aangevraagde activiteiten met name wordt bepaald door de metaalbewerkingsactiviteiten op
of aan de kade en in de loodsen. Reductie van de geluidsuitstraling vanwege deze
werkzaamheden is in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Maatregelen in de vorm van
bijvoorbeeld schermen op de kade zijn niet reëel. Bodcwes heeft aangegeven dat het sluiten
van de deuren van de loodsen overdag geen werkbare maatregel ís, vanwege veel intern
transport. Na 19.00 uur kunnen de deuren gesloten worden gehouden, daar er dan veel 1x1 inder
intern transport plaatsvindt. De beoogde uitbreiding van de rode loods op Jachtwijk heeft
slechts een zeer beperkte toename van de geluidsbelasting op de omgeving tot gevolg.
In het kader van de geluidssanering van het industrieterrein is vastgesteld dat de
saneringssituatie vanwege Verstockt voor een deel kon worden opgelost door op de werf geen
complete schepen af te bouwen. Op deze wi.jze kon de geluidsbelasting vanwege Verstockt
worden beperkt tot 58 dB(A) op de woningen aan de Foxham. Vastgesteld werd dat er binnen
de geactualiseerde maximale bronkosten geen andere geluídsbeperkende maatregelen
mogelijk waren. In deze beschikking is deze saneringsafspraak in acht genomen en in de
voorschriften vastgelegd.
Uit de akoestische rapportage blijkt dat de grenswaarden in de vigerende vergunning van
JachtwÍjk in de dag- en avondperiode met respectievelijk 4 en 1 dB worden overschreden,
Deze overschri~idíng wordt in belangri.ike mate veroorzaakt door de geiuidsuitstraling via de
open deuren in de noordgevels van de loodsen en door de werkzaamheden op de kade. In de
vigerende vergunnin,0 is voorgeschreven dat de deuren gesloten moeten worden gehouden
tijdens tawaaimakende activiteiten, Zoals boven aangegeven, blijkt het gesloten houden van
de deuren echter overdag geen werkbare situatie. in de onderhavige beschikking wordt
daarom toestemming verleend voor het werken met geopende deuren in de dagperiode. Aan
de grenswaarden verbonden aan de vigerende vergunning van Verstockt alsmede de in het
kader van de geluidsanering vastgestelde grenswaarde voor Verstockt wordt voldaan.
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Uit de akoestische rapportage blijkt verder dat het equivalente geluidsniveau bij de
dichtstbijzijnde woningen in de zone ten hoogste 56 36 en 30 dB(A) in de dag-, avond- en
nach@eriode bedraagt. Het equivalente geluidsniveau bedraag in deze perioden ten hoogste
34,26 en 17 dB(A) op de geluidszone. De inrichting levert op de zonegrens derhstve geen
relevante geluidsbijdrage.
Met behulp van deze gegevens kan, in samenhang met de akoestische gegevens van de rest
van het industrieterrein, worden aangetoond dat de werkzaamheden van Bodewes de
zonegrens niet overschrijden. Ook worden de grenswaarden bi.j de woningen buiten het
gezoneerde industrieterrein niet overschreden.
Ten aanzien van het getuidsasgect: kan worden geconcludeerd dat de in deze vergunning
gevraagde activiteiten passen in de getuidszone. Het is dan ook niet noodzakelijk om
verdergaande maatregelen aan deze vergunning te verbinden. Wel hebben wij de
geíuidsbetasting in de voorschriften vastgelegd op een aantal controlepunten rond de
inrichting. Daarbij hebben wij een aantal controlepunten aan de zuidzijde van de inrichting
toegevoegd aan de in het akoestisch rapport genoemde punten.
Aanvullend wordt voorgeschreven dat tussen 19.00 en 07.00 uur in de loodsen geen
vermijdbaar getuid mag worden gemaakt. zoals het buiten hoorbaar laten speten van radio’s

Op 20 tot 30 dagen per jaar zal op Jachtwijk worden overgewerkt van 16.00 tot 20.00 uur. Re
werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden in de dagperiode in de
representatieve bedrijfssi2uatie. De deuren van de loodsen worden na 19.00 uur gestoten
gehouden. Bodewes heeft aangegeven dat de mogelijkheid voor het mogen uitvoeren van dit
overwerk noodzakelijk is. Uit hoofdstuk 8 van het akoestisch rapport btijkt dat de
getuidsbelasting in deze situaties met circa 1 dB etmaafwaarde toeneemt.
Aangezien deze bedrijfssituatie slechts een beperkt aantal dagen perjaar voorkomt en de
toename van de getuidsbelasting zeer beperkt is, kan - getet op het gestetde in de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening - deze situatie worden beoordeeld als een regelmatige
afwijking van de representatieve bedrijfssituatie en kan hiervoor ontheffing worden verleend.
Ad b) De voorkomende piekneluiden
Kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (piekbelasting, Lmax) worden met name
veroorzaakt door metaalbewerkìngsactiviteiten zoals het hameren en slijpen, zowet in de
halten als op de kade. Dergelijke piekgeluiden zijn in de praktijk moeitijk te reduceren.
Bij de woningen in de zone ontstaan in de representatieve bedri.jfssituatie ten hoogste
piekgeluidsniveaus van 70 dB(A) in de dag- en 54 dB(A) in de avond- en nachtperiode, Deze
waarden zijn meer dan 10 dB hoger dan de voorkomende eyuivalen~~ getuidsniveaus van de
inrichting en voldoen daarmee niet aan de streefwaarden maar wel aan de grenswaarden voor
incidentete verhogingen. De akoestische signatering die het begin en eind van de werk- en
schafttijden aangeeft, veroorzaakt geen hogere piekgeluidsniveaus. Naar aanleiding van
klachten in het verleden zijn voorschriften opgenomen voor de tijdstippen waarop de
akoestische signalering voor dit doet mag worden gebruikt.
Tijdens afwi,jking van de representatieve bedrijfssituatie ontstaan bij de woningen in de zone
ten hoogste piekniveaus van 70 dB(A) in de dag-, 64 dB(A) in de avond- en 54 dB(A) in de
nachtperiode. Deze niveaus voldoen aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau.

Ten aanzien van het getuidsaspect concluderen wij dat de situatie miíieuhygi&isch
aanvaardbaar is. Wel hebben wí.j de toelaatbare getuidsbetastìng en piekniveaus in de
voorschrifien vastgelegd up controtepunten rand de inrichting.
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Binnen de inrichting worden diverse grond- en hulpstoffen opgesktgen, Daarbij vaft te denken
aan staaf en hout, maar ook aan stoffen met meer veiljghejds- en mifieurisico’s, zoals
samengeperste of vloeibare gassen, minerale olie, verschillende soorten verven en verdunner.
Minerale oliën, verven en verdunner moeten worden opgeslagen conform de eisen die daaraan
gesteld worden in de CPR-richtlijn IS- 1 (richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen
door gevaarf ijke stoffen.
Opslag van gevaarii-jke stoffen in emballage, opslag van minder dan 10 ton, Tweede druk
1994). Aan de oostzijde van het terrein van Jachtwijk wordt een nieuw verfopslag
gerealiseerd, die na voltooiing ook moet voldoen aan de eisen van CPR-richtlijn l5- 1. Het
voldoen aan deze eisen ís als voorschrift ook in hoofdstuk C van de beschikking opgenomen.
Naast opslag in emballage worden binnen de inrichting ook “losse” vloeistoffen {o.a. oJie)
verpompt van tankwagens naar een gereedliggend schip, Voor het verpompen van deze
vloeistoffen is een laad- en Josprocedure binnen de inrichting, die onder meer inhoudt dat de
losslang wordt aangekoppeld aan een vast Jospunt, dat er in het schip gebruik gemaakt van
peilglazen en dat de chauffeur van de tankwagen de aansluiting en de peilglazen controleert
en bij het lossen aanwezig is.
Om meer inzicht te krijgen in deze procedure hebben wij in de beschikking een voorschrift
opgenomen waarin het bedrijf wordt gevraagd binnen 4 weken na van kracht worden van de
beschikking de procedure op schrifi aan ons ter beschikking te stellen.
Samengeperste en vloeibare gassen zijn op het terrein in verschillende vormen aanwezig.
Acetyleengas is opgesfagen ín de vorm van een gasflessenbatterij. In de aanvraag is
aangegeven dat deze opslag is opgezet conform publicatieblad P-14 van de Arbeidsinspectie.
Hoewel deze publicatie inmiddels is komen te vervallen is hiervoor nog geen adequate
vervanging. Wij gaan er vanuit dat een opslag die voldoet aan de eisen in publicariebfad P f 4
voldoende waarborgen biedt voor de (mifieuhygi~nisch) veilige opslag van deze
gasflessenbatterijen.
Mison (een menggas t.b.v. het lassen), CQ en zuurstof zijn opgeslagen in stationaire tanks
met een gezamenlijke waterinhoud van 16000 liter, De opslag van zuurstof moet voldoen aan
de eisen d.ie daaraan gesteld zijn in CPR-richtlijn 5 (Richtlijn van de Commissie Preventie
van Rampen door gevaarlijke stoffen. Opslag van vloeibare zuurstof, opslag van 0,45- IOO m3,
Eerste druk 1983). Voor de opslag van de overige gassen in stationaire tanks zijn geen
specifieke eisen gesteld. Wel moeten dergelijke tanks regelmatig worden gekeurd. Hiervoor ís
ín de vergunning een voorschrift opgenomen.
Argon en Odorox (een gasvormige geurstof die aan zuurstof wordt toegevoegd om lekkage
tijdig te kunnen constateren) worden opgeslagen ín losse gasflessen, die ín ieder geval tijdig
tnoeten worden gekeurd en op een juiste manier moeten zijn opgesteld. Ook hiervoor zijn ín
de vergunning voorschriften opgenomen. In de vergunning zijn verder voorschriften
opgenomen waarin eisen worden gesteld aan het (ondergrondse) leidingenstelsel voor het
transport van de betrokken gassen. In algemene zin moet de opslag van gassen voldoen aan de
eisen die daaraan gesteld worden vanuit de ARE0wet en de daarbí.j behorende relevante
besluiten. De arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving hiervan.
In de aanvraag is aangegeven dat er een bedrijfsnoodplan is, dat er bedrijfshufpverleners zijn
aangewezen en dat ín overleg met de gemeentehjke brandweercommandant de plaats van de
brandbfustníddelen is bepaald. Binnen de inrichting ~$1 maatregelen genomen om ongewone
voorvallen te beheersen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het aanwezig hebben vat-,
grit en overtnaatse emballage voor het beheersen van de verspreiding van vloeibare producten
en de inzet van oliebooms om verspreiding van olie bi.j weglekken naar het water zoveel
tnogeli.jk te voorkomen of te beperken.
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Wij gaan er yan uit dat deze maatregelen voldoende zijn om de negatieve milieueffecten die
mogelijk kunnen ontstaan door ongewone voorvaIten binne.n de inrichting zoveel mogehjk te
voorkomen enlof te beperken.

I, Water
Binnen de inrichting wordt leidingwater gelsruikt voor huishoudef$ke toepassingen. Dit wordt
vervolgens getoosd via een aansluiting op de gemeentelijke riotering. Oppervlaktewater wordt
uitsluitend gebruikt als ballast. Na transport van het schip wordt het oppervlaktewater weer
naar buiten gepompt.
Bij (verf)werkzaamheden op de helling worden de benodigde voorzieningen getroffen om
verspreiding van verontreinigjngen naar het water te voorkomen. !&ze voorzieningen zijn
eerder in deze beschikking reeds beschreven.
Naar de getneenteiijke riotering worden de volgende stromen geloosd;
+ het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen van de inrichting
* het door bedr?ífsactivitetit~n verontreinigd terrein- en schrobwater, afkomstig van de
dwarshelling en het terreinoppervlak nabij de dwarshelling
* het niet verontreinigd terrein- en hemelwater, afkomstig van de overige terrein- en
dakopperv lakken.
Er vindt geen lozing van verontreinigd terrein- en schrobwater op het oppervlaktewater plaats,
zodat voor de inrichting geen vergunning in het kader van de Wvn noodzakeli-jk is. Dit is per
brief van 22 maart 1999 (nr. 99/07 t 4/WA) door het Zuiveringsbeheer Provincie Groningen
(ZPG) aan het bedrijf medegedeeld.
Op I maart 19% zijn wetswijzigingen van de Wm en de WVO in werking getreden. Dit heeft
tot gevolg dat voor de meeste iszingen op rioleringen (ook wet indirecte tszingen genoemd)
alle nadelige gevolgen voor het milieu op grond van de Wm worden gereguleerd, De
verschillende deelstromen afvalwater worden geloosd op de riolering van de gemeente
I~oogezafid-Sappemeer. Deze riolering is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsitlstaIlatie.
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (op grond van artikel
8.45 Wm) moeten in deze Wm-vergunning eisen worden gesteld aan deze lozing op het
openbare riool en de door een openbaar lichaam beheerd zuiveringstechnisch werk. Deze
voorschriften dienen ter bescherming van de goede werking van het riootstelsel en de
rioolwaterzuiveringsinstailatie en ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Voor een goede afwatering is in de helling een U-vormige balk aangebracht, waarin het
afstromende water moet worden opgevangen. Vanuit deze afvoergoot moet het water, via een
olie-water-slib-seheider worden afgevoerd naar de riolering. Om de goede afvoer van deze
afvalwaterstroom te waarborgen is in de beschikking een voorschrift opgenomen.

Voor het onderwerp 73odem” moet onderscheid gemaakt worden tussen bodemsanering en
bodembescherming.

fn 1996 heeft het bedri.jf bodemonderzoeken laten uitvoeren op de terreinen van de
voormalige werven Jachtwijk en Iiyfkema. In 1996 is ook een bodemonderzoek uitgevoerd op
het terrein van de voormalige werf Verstuckt. Deze onderzoeken zijn overhandigd aan de
3s3 (Stichting

Bodemsanering in gebruik zijnde Bedríjfsterreinen), die het bedriljf heeft ingedeeld jn
urgentieklasse 9 en 10. Dit houdt in dat de verontreínigingssituatie op de beide terreinen
zodanig is dat er een uitsteltermijn van maximaal 15 jaar is gegeven voor het uitvoeren van
een vervolg- (nader)onderzoek. Bodewes ís inmiddels lid geworden van de BSB.
De bevestiging van dit lidmaatschap is als bijlage F biJ de aanvraag gevoegd. Het
lidmaatschap van de BSB brengt met zich mee dat in deze beschikking geen voorschriften
zijn opgenomen in verband met bodemsanering en de onderzoeken die daarbij horen.

De opslag en het gebruik van bepaalde (f~ufp)stoffen brengt een risico op
bodemverontreiniging binnen de inrichting met zich mee.
Sinds 1997 is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) vat1 kracht, die kan dienen
als hulpmiddel voor bevoegd gezag en ondernemer voor het bepalen van het risico op
bodemverontreiniging en de benodigde bodembeschermende tnaatregelen. Met de toepassing
van de NRB wordt het algemene beschermingsniveau voor de bodem bepaald, Aan de hand
van de Richtlijn kunnen de bodembeschermende voorzieningen en moaitoringsmethoden
worden gekozen die nodig zijn om het risico op verontreiniging zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken.
Otn dit te kunnen vaststellen is in de NRB een toets opgenomen (het Besfistnodel
Bodetnbescf~erming Bedrijfsterreinen, BBB), aan de hand waarvan het bedrijfeen strategie
kan bepalen, In principe moet deze toets tijdens het vooroverleg wordetI uitgevoerd, zodat in
de vergunning eventueel aanvullende voorzieningen kunnen worden voorgeschreven,
Bij Bodewes is tot nu toe geen NRB-toets uitgevoerd. Wij hebben daarom in de vergunning
een voorschrift opgenomen, waarmee het bedrijf wordt apgedragen binnen 6 maanden na van
kracht worden van de vergunning een NRB-toets uit te voeren en de resultaten van die toets
aan ons terug te rapporteren. Aan de hand van de resultaten kan de vergunning dan eventueel
(ambtshalve) gewiljzigd worden.
In de aanvraag heeft het bedr$aangegeven dat de nieuwe verfopslag zal gaan voldoen aan
CPR 15- 1 en dat de bescherming van de ondergrondse leidingen voldoet aan de eisen die
daaraan in CPR 5 worden gesteld. Wij gaan er dan ook vanuit dat bitmet dat kader voor deze
beide activiteiten voldoende bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen en nemen
daarover geen aanvuffende voorschrifien op.

Bij een beslissing op een aanvraag dienen wij ook de gevolgen voor het milieu te betrekken
die verband houden met het gebruik van energie. Re mogelijkReden voor het zuinig gebruik
van energie worden hierbij betrokken.
Binnen de inrichting bevinden zich geen stationaire verbrandingsmotoren. De verwarming
van de haffen gebeurt door middel van gasgestookte kachels.
Het energiegebruik van de werf bedroeg over de jaren 199711998 974680 kWh elektrisch en
528 13 1113 aardgas. Grote verbruikers zijn de lastrafo’s en de verlichtit~gsi~~stalfatiesin de
productiehallen
Vanaf 1998 is het verbruik van een opleidingsinstituut {onder andere fasopleidingen) op het
terrein afzonderlijk gemeten. Inmiddels is dit- opfeidíngsinstituut niet meer gevestigd op het
terrein van Bodewes. Redelijkerwijs mag dan ook worden aangenomen dat het huidige
energiegebruik van de werf lager is dan het gebruik in 199711998. In flet kader van een
onderzoek naar mogelijke energiebesparing is door de EDON bij Bodewes een quick scan
uitgevoerd.

Naar aanleiding van dit onderzoek zíjn diverse maatregelen uitgevoerd binnen het bedríjf.
Voorbeelden van maatrege’fetl die in het kader van de beheersing van het energiegebruik al
zijn genomen zijn:
+ de mogelijkheid om verschillende terreindelen apart van stroom te voorzien
* gebruik van 1 l @volts looplampen írt het schip
+ vervangen van de lampen op de kraan door halogeenlampen.
Het energiegebruik binnen de inrichting wordt geregistreerd via de facturering. In de
vergunning zíjn voorschriften opgenomen waarin het bedrijf verplicht wordt tot het meten en
registreren van het energiegebruik en het rapporteren hierover aan het bevoegd gezag. Op dit
moment achten wij het niet zinvol om een aanvullend energieonderzoek en een
energie~sparilsgssplan te vragen van het bedrijf. Wel zal energie in het kader van een op te
zetten bedrï~jfsmilíeuplan
een aandachtspunt moeten zijn.
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 handfeidìng maakt onderscheid tussen
bedrijven behorende tot branches die een meeyjarenafspraak energie-efficiency (MJA) zijn
aangegaan en bedri-jven behorende tot branches waarmee geen MJA is afgesloten. Voor de
scheepswerven is geen MJA afgesloten,
In de circulaire zi-jn modelvoorschriften opgenomen waarbij in deze vergunning zoveei
mogelijk aansluiting gezocht is.

Binnen de inriçhting komen de volgende afvalstromen vrij: ongesorteerd bedrijfsafval,
oliehoudend afval, lege verfblikken, lege olievaten, poetsdoeken, ~CGU’S, lege embaliage,
filters en olie/water/slibmengsels.
De afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting worden opgesIagen in daarvoor speciaal
bestemde bakken. Voor zover het gevaarlijke afvaistoffen (volgens BAGA) betreft worden
deze opgeslagen en bewaard in speciaal daarvoor bestemde vloeistofdichte stalen
opvangbakken, conform CPR 1% I . De afvalstoffen worden afgegeven aan erkende
verwerkers. Als bijlage C is aan de aanvraag een ingevulde preventie-checklist toegevoegd,
waarin is aangegeven welke maatregelen in de afgelopen jaren zijn genomen om de omvang
van de afvalstromen (en daarmee bíjvsorbeeId ook het gebruik van grondstoffen) terug te
dringen. Globaal gezien zijn die maatregeien onder te verdelen in 4 groepen:
1. Maatregelen om te zorgen voor het zorgvuldiger gebruiken van grondstoffen
2. Hergebruik van verschillende materialen (zoals stophout en pallets)
3. Beter aanpassen van bestelde of aangemaakte hoeveelheden aan de opdrachtgrootte
(maatwerk}
4. Voor zover mogelijk aanleveren van grondstoffen in grootverpakking
Bijlage C is geen onderdeel geworden van de beschikking
In de vergunning is een voorschrift opgenomen in verband met de registratie van en de
rapportage over de omvang van afvalstromen. Dit voorschrift is met name bedoeld om het
verloop in de omvang van deze stromen te kunnen volgen.
Ook de preventie van afvalstromen ís een onderwerp wat bij de opzet van een
bedrijfsmilieuplan aandacht zal moeten krijgen.

Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige
gevolgen voor het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken.

Het landelijke en provinciale beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de
uitstoot van stoffen en verzuring, de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven en de
beperking van ruimte beslag. ln de provincie Groningen is het verkeersbeleid vooral gericht
op het in en nabij de stad Groningen terugdringen van autokilometers,
In de vergunningaanvraag van Bodewes zijn de verwachte vrachtwagen- en
scheepvaartbewegingen weergegeven. Gelet op de aard van het transport zien wij bij het
verkeer van en naar de inrichting geen directe tnogelijkheden tot kilometerreductie.

C,

De reddijkerwijs te verwmhim nntw~kkelingen
In de aanvraag wordt de actuele situatie binnen de werf beschreven, inchtsief de uitbreiding van
een van de loods die op het programma staat. Op middellange tertnijn bestaan verder plannen om
een Joods te bouwen parallel aan het Oude Winschoterdiep. Omdat deze plannen nog zeer vaag
zijn, maken ze geen deel uit van deze vergunning.
Verder kondigt Bodewes in de aanvraag aan dat het in de bedoeling ligt om een
bedríjfsmilieupian op te stellen, conform de module scheepswerven in het handboek Metalektro
van de VNSf. Zodra dit bedrijfsmilieuplan vorm gekregen beek is het aan het bevoegd gezag om
daaraan goedkeuring te verlenen. in overIeg met het bedrijf kan dan ook de vergunning eventueel
worden gewijzigd.
Van de kant van de provincie zijn op dit moment geen ontwikkelingen bekend die op de
verlening van deze vergunning van invloed kunnen zijn.

D, Overige wettelijke overwegifzpz.
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
Hoofdstuk 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.

3 Milieubeleidsplan Provincie Groningen.
Momenteel geldt voor de provincie Groningen het Milieubeleidsplan 1999-2000. Dit plan bevat
het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap, De hoofddoelstelling voor de
fysieke omgeving van de provincie Groningen is het streven naar voldoende werkgelegenheid in
een voor mens en natuur leefbaar Groningen. De huidige milieukwaliteit wordt als een
belangr@ke positieve factor gezien.
Het beleid is er up gericht deze milieukwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Bij
de uitvoering van het tnilieubeleid gaat de provincie primair uit van een brongerichte aanpak,
met name uit het oogpunt van preventie en milieurendement. De provinciale
vergunningverlening is gericht op een integrale beoordeling en afweging, met toepassing van het
Alara beginsel.
BelangriSjke algemene punten van belang bÍj de beoordeling van de aanvraag voor Bodewes zijn:
1. emissiereducerende maatregelen;
2 . energiebesparitlgsplannen/efftcieneyverbeterilig;
3. toepassen van preventie maatregelen ter bescherming van de bodem;
4. lozing van afvalwater op riolering resp. zuiveringswerk;
5. toepassen van een bedrijfsintern milieuzorgsysteetn;
Deze punten zi-in eerder in deze overwegingen voldoende aan de orde geweest.

2

Richtwaarden die op basis van Hoofdstuk S van de Wm getdea

De Besluiten luchtkwaliteit Wet milieubeheer kennen voor een beperkt aantal stoffen immissie
grens- en richtwaarden. Van averschrijdingen van de grens- en richtwaarden uit deze AMvB’s zal
echter geen sprake zijn.

Ten aanzien van het aspect getuid worden in de Circulaire Industrielawaai voor gefuidgevoelige
objecten voorkeursgrenswaarden genoemd. De door Bodewes veroorzaakte gegeluidsbelasting
hebben wij getoetst aan de aanbevolen streefwaarden voor woningen, zoafs genoemd in de
Circulaire. Er zijn geen overschri.jdingen van deze voorkeursgrenswaarden te verwachten*
1n artikel 8.8, tid 3 van de Wm is aangegeven dat bij de beoordeling van de aanvraag
grenswaarden die op basis van 1Hoofdstuk 5 van de Wm gelden of die voortvloeien uit Hoofdstuk
5 van de Wet geluidhinder (milieukwaliteitsei~n), instructieregels op basis van artikel 8.45 van
de Wm en op grond van de provinciale milieuverordening el? bindende ministeriële aanwijzing
met betrekking tot dc aanvraag op grond van artikel 8.27 van de Wm in acht moeten worden
genomen.
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Grenswaarden die op basis van Hoofdstuk S van de Wm gelden of die voortvtoeien uit
Huofdstuk 5 van de Wet geiuidhinder

LÍe hiervoor.

a

Instructieregels op grond van artikel 8.45 van de Wm en up grond van de provinciale
mifieuverordeniag.

Op grond van artikel 8.45 van de Wm is de Instructie regeling lozin~svoorscl~riften milieubeheer
(ster. 59, t 9963 van toepassing op de lozing van afvalwater, via de riolering, op dc
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
Een dergeti,jke lozing mag de doelmatige werking van het riool en/ofde RWZI niet befemmeren
en mag de verwerking van slib niet belemmeren. Bovendien moeten de nadelige gevolgen voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt. Dit is hiervoor ook
uitgewerkt onder het onderdeel ‘Water’ en in de voorschriften.
Volgens de regeling betreffende bedrijfsafvalstoffen in de provinciale milieuverordening (PMV)
mogen deze afvalstoffen uitsluitend worden afgegeven aan een inzamelaar of rechtstreeks aan
een be- of verwerker. Afs de bedrijfsafvaistoffen worden afgegeven aan een inzamelaar mag dit
uitsluitend worden gedaan aan een inzamelaar die op een door ons college vastgestelde lijst is
vermeld.
Ais de bedrijfsafvaIstoffen rechtstreeks worden afgegeven aan een be- of verwerker is Bodewes
verplicht:
- ontvanger (be- of verwerker) een omsd~ri.jvingsfonnuIier te verstrekken;
- een bege\eidingsbrÌef voor het transport af te geven;
- alle gegevens met betrekking tot de te ver- of bewerken afvalstoffen te registreren en
gedurende drie jaar te bewaren.
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van
afvalstoffen. In de aanvraag heeft Bodewes aangegeven dat afvalstoffen alleen worden
afgegeven aan erkende verwerkers.

~3 Ministeriëte aanwijzing.
Van een ministeritile aanwijzing, zoals wordt bedoeld in 8.27 van de Wm, is geen sprake.
Artikel 8.9 van de Wm stelt dat:
“bisj de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, dan wet bij of krachtens de in
artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten”.

Bij onze beslissing op de aanvraag mag volgens artikel 8.9 Wm geen strijd ontstaan met de
volgende algemene regels:
- De wetten afs bedoeld in artikel 13.1, lid 2, van de Wm.
Wet geluidhinder: de scheepswerf Bodewes valC onder categorie l3.3b van het IVB. Een
inrichting van deze categorie moet gelegen zi.jn op een gezoneerd industrieterrein. Dat is bij
deze inrichting het geval.
Grondwaterwet: In het vooroverleg om te komen tot een aanvraag om vergunning is vast
komen te staan dat bij de uitbreiding van de assemblagehal het niet noodzakelijk is om
grondwater te onttrekken tijdens de bouw. Een beoordeling of een vergunning op grond van
de Grondwaterwet vereist is, kan derhalve achterwege blijven.
Wet verontreini~inP oapervlaktewateren: Vaor het ín werking hebben van de inrichting is
geen vergunning ingevolge aftikel 1, lid en 3, van de WVO noodzakelijk.
Wet milieugevaarliike stoffen: Op grond van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag
aantasten 1995 (Staatsblad 1995 nr. 6.57) is het niet toegestaan om halon toe te passen in
nieuwe blusgasinstallaties of blustoestellen. Uitzonderingen hierop worden genoemd in de
Regeling aanwijzing essentiete toepassingen halonblusgas. Re inrichting en de schepen, zoals
deze volgens de aanvraag op deze werf zullen worden gebouwd, kunnen niet tot de genoemde
uitzonderingen worden gerekend. De toepassing van halon als blusmiddel is dan ook niet
toegestaan.
Volgens onze beoordeling zgn geen rechtstreeks werkende AMvB’s zoals bedoeld in artikel
8.44 Wtn van toepassing binnen het bedri.jf zijn geen stookinstallaties aanwezig die onder een
van de besluiten emissie-eisen çtookinstallalies (BEES A en B) kunnen vallen, Ook de
overige wetten, zoals genoemd in artikel 13.1, lid 2, van de Wtn hebben geen raakvlakken
tnef: de aanvraag om vergunning van Bodewes.
Wi,i concluderen dan ook dat er geen strijd ontstaat met rechtstreeks werkende AMvB’s voor
vergunnittffplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 8.44 Wm en de wetten als bedoeld in
artikel 13.1, lid 2, van de Wm.

2.3,

&qpwone votmvallen met miliet.tscidelijke L;ffccmt
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
genotnen. Ten aanzien van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wtn
(‘Maatregelen in bijzondere omstandigheden’) van toepassing. Art. 17. I van dit hoofdstuk
verplicht de vergunninghoudster om van een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig
mogelijk melding te maken. Verder moeten onmiddellijk de nodige maatregelen worden
genomen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
Art. 17.2 lid 2 Wm geeft aan welke gegevens met betrekking tot het voorval aan de tnelding
dienen te worden toegevoegd.

-.3

AFSL. UXTENDE OVER WEGINGEN.

Wij zi-jn van oordeel dat de gevraagde vergunning voor dc onderhavige inrichting en de werking
daurvan, zoals voorzien in de voorliggende aanvraag kan woeden verleend, indien daaraan de
onderstaande, naar ons oordeel in het belang van de bescherming van het milieu te achten,
voorschriften worden verbonden. Tegen het verlenen van de vergunning ingevolge de Wm bestaan
daarom bij 0195 geen bedenkingen.

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

Overigens worden de verschillende in deze beschikking gehanteerde begrippen/afkortingen in
BiflaEe 2 van deze beschikking verklaard.

BESLJSSING:
Gelet qy het bepaalde in en krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en overeenkomstig de voorliggende, bij brief van
16 november 1999, kenm. Ad/emv/2366 door Bodewes Scheepswerven BV ingediende
vergunnjngaanvraag en de daarbij overgelegde beschrijvingen en tekeningen zoals later aangevuld bil
brief van BMD Advies gedateerd, 8 december 1999, zonder kenmerk, besluiten wij:
r.

aan Bodewes Scheepswerven BV ten behoeve van haar inrichting “Jachtstockt BV” een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (zgn. revisie-vergunning) als bedoeld in
artikel 8.4, lid 1 onder a en c, van de Wet milieubeheer te verlenen voor een scheepswerf voor
de nieuwbouw ~an (zee)schepen gevestigd Industrieweg 17 te Hoogezand, kadastraal bekend
gemeente Hoogezand-Sappemeer. secties K, nrs. 1570, 1699, 1700, 19 18,394 I, 5322,5323,

5533, 5766,7209,7210 en 7399;
rr.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag om vergunning bestaat, alle bescheiden
deel uitmaken van de vergunning met uitzondering van de bijlagen B en C;

rrr.

aan het onder I. genoemde besluit de navotgende voorschriften te verbinden:

A. ALGEMEEN
1.
Alle in de inrichting werkzame personen moeten zÌjn gernformeerd over de voor hen
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3.

van toepassing zijnde vergunningsvoorschriften en er moet door vergunninghoudster
toezicht op de naleving ervan pfaatsvinden
Binnen de inrichting dient een centraal register aanwezig te zijn waar resultaten van
keuringen, metingen, controles, onderzoeken, plannen en dergelijke welke ingevolge de
betreffende voorschriften in deze vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard
gedurende een periode van ten minste drie jaar.
Tevens dient in het centrale register aanwezig te zijn:
1, een exemplaar van deze vergunning (beschikking + aanvraag)
2. Alle publicaties (zoals CP%richtlijnen en ARBO-inforJnatiebladet1) waarnaar in de
beschikking en in de aanvraag wordt verwezen.
Dit centrale register moet te allen tijde door vergunninghoudster ter beschikking
gehouden worden voor inzage en controle door het bevoegd gezag.
Teneinde verontreiniging van het milieu in algemene zin ten gevolge van
werkzaamheden aan schepen te voorkomen respectievelijk te beperken, moet binnen 1
jaar na het van kracht worden van deze vergunning de “Modelregeling
doklheíli~~gvlaerdiscipline”, opgesteld door de VNSI en FME., of een vergelijkbare
regeling, worden gehanteerd.

B.

LUCHT
Verfspuiten

1.

Verf’spoitwerkzaamheden moeten binnen worden uitgevoerd, voorzover de grootte van
het betreffende objekt/voorwerp en de ruimte in de loodsen dit toelaten. Het verspuiten
van verf dient airless te geschieden.

3.

4.
5_ .

7.
8,

Verfspuitwerkzaamheden moeten zodanig worden afgeschermd dat het verspreiden van
verfdeeltjes in of buiten de inrichting wordt voorkomen. Indien verspreiding van
verfdeeltjes naar de omgeving optreedt, moeten de verfspuitwerkzaamheden
onmiddellijk worden gestaakt.
Alle verven, oplos- en verdunningsmiddelen, hulpmiddelen en alle overige
conserveringsmiddelen alsmede eventuele restanten, moete11 na beëindiging van de
dagelijkse werkzaamheden wordeu overgebracht naar de daarvoor bestemde
opslagplaatsen, of andere plaatsen die voldoen aan de eisen van CPR 1% 1 vau de
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR 1% 1 ‘Qpslag
gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (O- 10 ton)’
uitgave 1994, tweede druk).
Het doorspuiten van verfpompen slangen en rtozzles moet in een vat ofcontainer
gebeuren.
De werkzaamheden op of langs de helling waarbij stof- en/of verfdeeltjes vrij kunnen
komen, dienen zodanig te worden afgeschermd dat zich geen stof- en/of verFdeeltjes in
de omgeving kunnen verspreiden.
Las- 6x5 snijwe&zaamheden
Afgezogen lucht die stof enlof lasrook bevat, moet door een uit milieuoogpunt
doelmatig fiíter worden geleid.
Re lucht uit het fíltersysteem mag niet meer dan 10 mgh13 stof bevatten
Re goede werking van het filtersysteem moet ten minste een maal per maand worden
gecontroleerd en binnen de inrichting dienen te allen tijde reservefitters voor het
systeem aanwezig te zijn.
Re controles van het filtersysteem en de resultaten van die controles dienen te worden
vastgelegd in een logboek. Rit logboek maakt deel uit van het centrale register zoals
beschreven in voorschrift A 2.

10.

Binnen de inrichting mogen geen gritstraalwerkzaamheden plaatsvinden.

C.

VElLI[GHEIB en OPSLAG
Opslag van gevaarlijke (af\xal)stoffen

1.
9
h..

3.

in emballage en opslag van olie
Lege niet gereinigde embatlage moet worden behandeld en bewaard als gevulde, Dit
geldt ook ten aanzieu van gasflessen.
De opslag van chemicaliën, verf en/of oplosmiddelen in emballage (met uitzondering
van kleine werkvoorraden), de opslag vau olie en smeermiddelen, de opslag van
afgewerkte olie en de opslag van gevaarlijk afval dienen tenminste te voldoen aan het
gestelde in richtlijn CPR 15- 1 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen (CPR 15- 1 ‘Qpslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van
vloeistoffen en vaste stoffen (O- 10 ton)’ uitgave 1994, tweede druk).
Opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen mogen zich niet bevinden binnen de reikwijdte
van de torenkraan (waarmee de lasten worden verplaatst). Dit voorschrift geldt niet ten
aanzien van opslagen van oliën en conserveringsrniddei~~~.

4.

i;d.

6.

De laad- en losprocedure voor het overpompen van vloeistoffen vanuit tankwagens
moet binnen 4 weken na van kracht worden van deze beschikking ter goedkeuring aan
het bevoegd gezag ter beschikking worden gestefd. In de procedure moet ten minste
zi-jn aangegeven:
- op welke wi,ize het laden en lossen van de vloeistoffen plaatsvindt.
_ welke voorzieningen en maatregelen zijn getroffen ter bescherming van het milieu
en ter voorkoming van calamiteiten.
De procedure moet aan de betrokken medewerkers bekend zijn gemaakt en tc allen
tijde voor het bevoegd gezag ter inzage beschikbaar zijn.

Dagvoorraad

verf, verdunningsmiddelen en overige cnnserveringsmiddelen

In de werkplaatsen en op de werkplekken (bijvoorbeeld op de helling) mogen
uitstuitend dagvoorraden verf, lak, verdunningsmiddel enlof andere
conserveringsmiddelen aanwezig zijn in een hoeveelheid die voor de goede gang van
het dagelijkse werk noodzakelijk is. Na het beëindigen van de dagelijkse
werkzaamheden dient de dagvoorraad direct te worden opgeruimd.
Indien de dagvoorraad aan verven, verdutiningsmiddelen en/of andere
conserveringsrniddelct~ tijdeli-jk buiten een opslagruimte is opgesteld, dient de plaats en
wijze hiervan zodanig te worden uitgevoerd, dat dit is gevrijwaard tegen aanrijdingen,
omverlopen en dergelijke.

Opsiag en keuring.
7.

8.
9.

Gasflessen en gasflessenbatteri-jenmoeten zo zijn opgesteld dat zij niet kunnen
omvallen en voldoende tegen beschadiging door bijvoorbeeld aanrijding zi.jn
beschermd.
De opslag van gassen moet verder zodanig zijn uitgevoerd dat deze voldoet aan de
richtlijnen uit het Ai-blad 14 en dan met name paragraaf 4. I van dit blad.
Bij de opslag van gassen moeten de artikelen 4.1 tot en met 4.6 van het
arbeidsomsta~ldighedenbcctuit in acht worden genomen.
Alle in de inrichting aanwezige gastlessen en gasflessenbatterijen moeten blijkens de
ingeponste datum tijdig en door een erkende instantie zijn gekeurd.

Opslag van zuurstof en andere gassen in tanks
10.
11.

Het &ebruik en de opstelling van het zuurstofreservoir, alsmede de opslag en het
transport van de vloeibare zuurstof, dienen te voldoen aan het gestelde in richtlijn CPR5 (uitgave 1983, eerste druk).
Reservoirs voor de opslag van CO2 en menggassen dienen eens per 6jaar gekeurd te
worden door een erkende keuringsinstantie, conform dc eisen in blad ‘f 0 102 van de
Regels vour toestellen onder druk (uitgave 1997) en dan met name de regimes 0 1, 02
en/of D2, die daarin zijn beschreven.

Ringgasfeidingen
12.

De ringgasteidingsystemen dienen in goede staat van onderhoud te worden gehouden.
Het systeem dient een keer per 6 jaar te worden gekeurd door een erkende
keuringsinstantie, conform de eisen in de richtli.jn CPR-5 (uitgave 1983. eerste druk).

13.

14.

15.

D.
1.

2.

3.

Vaste bovengrondse ~&ykm-, gas-, zuurstof-, tucht- en menggasleidingen moeten
zijn vervaardigd van stalen pijpen met het GIVEC-merk en zijn gesehítderd in een nar
het voerende gas duidelijk herkenbare kleur, In plaats van een herkenbare kleur mogen
de leidingen ook worden voorzien van een naar het voerende gas duidelijk herkenbare
symbool.
Ondergrondse leidingen, koppelingen en flensverbindingen moeten zijn beschermd
tegen de verticale belasting van het overri.jden door (vracht-) verkeer en van een
corrosiebestendige coating zijn voorzien.
Teneinde de ondergrondse leidingen tegen aantasting te beschermen moeten de
aansluitpunten van de reservoirs op het ondergrondse leidingwerk zijn voorzien van een
kathodische bescherming, tenzij op grond van een rapport van een erkend deskundige,
zoals het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA), kan worden
aangetoond dat de specifieke weerstand van de grond ter plaatse meer dan 100 0hm.m
bedraagt.

LOZING OP DE KIOLERltNG
Afvafwater mag uitsluitend in de riolering worden gebracht indien door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveefheid ervan:
* de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd
zuiveringstechnisch werk, ofde bij een zodanig openbaar riool of
zuiveritlgstechniscJ9 werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
l
de verwerking van slib, verwi.jderd uit een openbaar riool of een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnis~h werk, niet wordt betemmerd:
l
de nadelige gevolgen voor de kwatiGt van het oppervlaktewater zoveel mogelijk
wordt beperkt.
Het te loze19 afvalwater dient te alten tijde te kunnen worden bemonsterd. Daaeoe
dienen de afvafwaterstromen via voorzieningen te worden geleid, die geschikt zijn voor
bemonsteringsdoeleinden. De voorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst, dat
deze te alten tÍjde goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
Het door bedrijfsactiviteit~n mogelijk verontreinigd terrein en schrobwater atkomstig
van de dwarshelling en het terreinoppervlak nabij de dwarshelling dient naar de
riolering te worden afgevoerd via een adequate olie-water-sfibseheider.

E.

GELUID
Geluid en trillingen

t.

Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door apparatuur die behoort bij de
inrichting er9 handelingen die worden uitgevoerd binnen de inrichting, mag, bepaald en
beoordeeld volgens de in het JCG-rapport IL-HR- 13-0 t gestelde regefs op een hoogte
van 5 meter, niet meer bedragen dan:

2.

i<et momentane geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van de

3.

Gedurende ten hoogste 30 dagen per jaar mag op de werf Jachtwi.ik overwerk zoals
bedoeld in 9 3.3 van het akoestisch rapport behorend bij de aanvraag, plaatsvinden
van 16.00 tot ZO.00 uur. Gedurende deze dagen mag het equivalente geluidsniveau

4.

Gedurende de in voorschrift 3 bedoelde dagen mag het tnomentane geluidsniveau,
veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van de inrichting (Lmax)- gemeten in
meterstand “fast”, niet meer bedragen dan:

5.

De werktijden dienen dagelijks te worden biJgehouden in de urenadministratie, die
ter inzage dient te zijn voor het bevoegd gezag. Uit deze administratie tnoet het
gebruik van de in voorschrift 3 bedoelde overwerkrnogelijkheid duidelijk en
eenvoudig zijn af te leiden.
Tussen 19.00 en 07.00 uur dienen de deuren van de constructieloodsen gesloten te
worden gehouden. De deuren mogen gedurende deze periode slechts geopend ziAjn
voor de onmiddellijke doorgang van personen, goederen eniof voertuigen. Tevens
mag in de loodsen geen vertnijdbaar geluid worden gemaakt.
Aan de kade van de werf Verstockt mogen geen schepen worden afgebouwd of
tnetaalbewerkingsactiviteiten plaatsvinden.
De akoestische signalering voor het aankondigen van het begin en het einde van de
werk- en schafttijden mag uitsluitend in werking zijn op werkdagen tussen 07.00
en 19.00 uur.

6.

7.
8.

9,

Re in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de door de
inrichting uit te voeren werkzaamheden, mogen in de geluidgevoelige ruimte(n)
van woningen van derden geen triiIingen veroorzaken met een maximale
trillingsterkte (Vmax) hoger dan de waarde voor A 1. Bij overschrijding van de
maximale trillingsterkte (Vmax) van de waarde voor A 1, moet de maximale
triflingsterkte (Vmax) kleiner zi.jn dan de waarde voor A2, waarbij de
trillingsterkte over de beoordelingsperidae (Vperiode) de waarde van A3 niet
overschrijdt.

(OZ 640-23.
Al

AZ

ou UUP)

1 (23.0047.0~ uur)
A3
AI
A2
A3

De bepaling en beoordeling van de trillingsterkte, en de toetsing aan de waarden
Al tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn 2 van de
Stichting Bouwresearch (1993).
I-Iet 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 redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van tri~lingsmetingell.

F.
1.
7&.

3.
4.

5.
6.

BODEM
Alle bodembeschermende voorzieningen dienen zodanig te worden beheerd,
onderhouden en gecontroleerd , dat de goede werking aitijd is gewaarborgd
De vloeren van de werkplaatsen, waar conserveringswerkzaamheden enlof andere
potentieel milieubelastende werkzaamheden plaatsvinden, moeten vloeistofdicht en
niet absorberend zi.jn alsmede van oliebestendig en onbrandbaar materiaal zijn
vervaardigd.
Het aftappen van vloeistoffen dient te geschieden boven een vloeistofdichte bak.
Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet een
onderzoek naar de bodembeschermende voorzieningen worden uitgevoerd, middels het
stappenplan uit de NRB. De resuhaten van dit onderzoek moeten zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 2 maanden na het bekend worden hiervan ter beoordeling worden
overgelegd aan de directeur. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek
kunnen nadere eisen worden gesteld.
Gemorste (vloei)stoffen moeten onmiddellijk worden opgeruimd met behulp van
daartoe geschikt absorberend/neutraiiserend materiaal.
Ten behoeve van het ondergrondse leidingwerk en de bedrijfsriolering dient een
inspectieplan te worden opgesteld. Delen van het systeem, die uitsluitend schoon
hemelwater afvoeren, zijn van dit plan uitgezonderd, In het inspectieplan moet
tenminste worden opgenomen een beschri.jving van het systeem, de wijze vm
inspecteren, de fasering en de planning van de uit te voeren werkzaamheden. Het
inspectieplan dient uiterlijk 1 jaar na het van kracht worden van de vergunning ter
goedkeuring worden overgelegd aan de directeur. De bevindingen van de inspecties
dienen te worden bewaard in het centrale register. Jaarlijks, voor 1 maart, dient de
stand van zaken met betrekking tot het inspectieplan worden gerapporteerd aan de
directeur.

7.

Bij beëindiging of wi~jziging van de inrichting dient vergunningI9oudster, na een daartoe
strekkend verzoek van de directeur, binnen 3 maanden na ontvangst van dit verzoek,
een representatief onderzoek uit te voeren naar de aard en mate van verontreiniging van
de grond en/of het grondwater van hetzij het door de directeur bi.j het verzoek aan te
geven deel hetzij het geheel van het terrein van de inrichting, op een wijze wetke
identiek is aan de vaststelling van de nulsituatie (voorschrift F.l)
Het onderzoeksplan dient door de directeur te worden beoordeeld voorafgaande aan de
uitvoering van het onderzoek. De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en
uitvoering van het onderzoek.
De resultaten van onderzoek moeten binnen 2 maanden uitvoering van het onderzoek
worden overgelegd aan de directeur.

G.

ENERGFE
Registratie.
Het bedrijf dient een energieboektlouding bi.j te houden, waarin op jaarbasis wordt
aangegeven de verbruikte energie voor het gehele bedrijf met betrekking tot:
I, aardgas (1~3);
o elektriciteit (kWh):
overige brandstoffen (zoals dieselolie/petroleum) (tn3);
l
* water (m3).
Deze gegevens dienen door vergunninghoudster drie jaar te worden bewaard in het
centrale register.

1.

31.

3.

H.
1.

2.

Monitoring
De geregistreerde gegevens dienen jaarlijks te worden beoordeeld op doelmatig
energieverbruik. fndien daarbij belangrijke negatieve afwijkingen ten opzichte van te
verwachten energieverbruiken bliljken op te treden, moeten de eventuele oorzaken van
deze afwijkingen en de genomen ofte nemen maatregelen op gebied van
energiebesparing daarbij worden aangegeven.
Rapportiqgz.
Het bedrijf dient jaarlijks voor 1 maart de gegevens, zoats vermeld in de voorschriftt;n
G. 1 en G.2, te rapporteren aan het bevoegd gezag. in deze rapportage dient bovendien
te worden aangegeven welke effecten bereikt zijn met maatregelen die in het
voorgaande jaar genomen zijn en of deze effecten overeenkomen met de verwachtingen
die daarover eerder zijn uitgesproken. Indien maatregelen niet aan de verwachtingen
voldoen dient te worden aangegeven op welke manier dit zal worden gecompenseerd.
AFVALSTOFFEN
Opdag en verwijdering
Vloeibare en vaste afvalstoffen moeten, in afwachting van verwijdering uit de
inrichting, zodanig worden bewaard dat geen bodemverontreiniging kan optreden of
verspreiding naar de omgeving kan plaatsvinden.
Afvalstoffen moeten steeds zo spoedig mogelijk opgeruimd en gedeponeerd worden in
daartoe bestemde bakken c.q. containers, in afwachting van verwijdering uit de
inrichting. Dit geldt eveneens voor gemorste of gelekte bodembedreigende stoffen.
Hiertoe dienen voldoende hulpmiddelen binnen handbereik te zijn.
Regehnatig of zo vaak als nodig blijkt te zijn, moeten de afvalstoffen opgehaald
worden door een daartoe erkend bedrijf.

3.

4.

Afvalstoffen moeten zoveel mogehjk op materiaalsoort worden gescheiden en in apart
daartoe bestemde bakken c.q. containers worden opgeslagen.
Afvalstoffen moeten gescheiden van nieuwe of nog te gebruiken stoffen worden
opgeslagen.
Afvalregistratie
Vergunninghoudster moet een overzichtehjke afvaistoffenregistratje bijhouden waarin
zi-jn opgenomen: de aard, samenstelling, hoeveelheden, datum van afgifte en de naam
van de inzamelaar. De afgifte-formulieren voor gevaarhjk afval dienen gedurende een
periode van drie jaar te worden bewaard en voor controlerende ambtenaren van het
bevoegd gezag ter inzage beschikbaar te zijn.
Jaarlijks voor 1 aprii dient vergunninghoudster een jaaroverzicht van de
afv>afstoffenregistratiegegevens, zoals bedoeld in voorschrift H.4, van het voorafgaande
kaienderjaar, aan het bevoegd gezag te sturen. Bij deze jaarlijkse rapportage dient door
vergunninghoudster een beoordeling gevoegd te worden van de hoeveelheden
afgevoerde afvalstoffen in vergelijk met de voorgaande jaren.
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Bodewes Scheepswerven BV, Postbus 32,960O AA Hoogezand;
Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van de
Dienst Ruimte & Milieu, postbus 630,970O AP Groningen;
De directeur van de Ríenst Ruimte & Milieu, postbus 630,970O AP
Groningen.
De dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, postbus 630, 9700
AP Groningen;
As Low As Reasonably Achícvable (artikel 8. I I lid 3 Wet milieubeheer);
Redríjfsmilieuplan;
Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;
De richttijn voor “Opslag gevaariíjke stoffen in emballage” van de
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen van de
Arbeidsinspectie, tweede druk, 1994;
een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt
waargenomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 ppa. Het
geluidsniveau kan worden berekend of gemeten;
De hoogste van de volgende gemiddelde waarden:
1. het LAeq over de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur)
2. het L,Aeq over de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) verhoogd met 5 dB.
3, het tAeq over de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) verhoogd met 10
dB;

ALARA
BMP
BSB
CPR 15-1

Etmaaiwaurde

Ccvaarfijk
PrevL’ntÌe

afval

:
:

SBR-2 richtlijn :
Wm

Het geluidsniveau is ín het algemeen over een langere tíjdsperiode niet
constant. Om een maat van geluidsniveau en dus de mogeli.jke optredende
geluidhinder te bepalen wordt gewerkt met een energetisch gemiddeld
geluidsniveau over die periode;
Gevaarlijk afval en afgewerkte olie (volgens BAGA);
Het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies en/of het
verminderen van de miiieuschadehikheid daarvan door reductie aan de bron
of intern hergebruik;
Stichting Bouw research-rícbtlijn 2 “binder voor personen in gebouwen door
trillingen”;
Wet milieubeheer.

