..g:. .
:..
:
j ;-.-&
.: ::. :. ;:. .:. .
.:

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRON16NGEN

f.

AANVRAAG VERGUNNING EN PROCEDURE

Op 3 november 1999 ontvingen wij een brief van de sectordirecteur Wonen en Ruimte van de
gemeente De Marne, boedateerd 1 november 1999, zonder kenmerk, namens het College van
Burgemeester en wethouders der gemeente De Marne te teens (hierna veelal te noemen: De Marne)
waarbi.j gefijktijdig zijn ingediend aanvragen om :
1. een revisie-vergunning ais bedoeld in atiikel 8.4 van de Wm vnor de gemeentewerf met een op- en
overslagstation van grof huishoudelijk afval en een Kga-depot, sp de locatie R. Ritzemastraat 9g te
Leens, kadastraal bekend gemeente Leens, sectie A, nrs. 1 180 (ged.), 1414 (ged.), 114 I en 863
Wd.);
2. een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor de lozing van
afvalwater op de gemeentetijke riolering en op oppervlaktewater.
De onder 1. genoemde vergunning is aangevraagd bij ons Cotlege, de onder 2. genoemde vergunning
bij het Waterschap Nourderzijlvest.
Naar aanleiding van onze brief van 8 december 1999, nr. 99118. ? 3 1, RMM, heeft De Marne de
aanvraag aangevuld met een herzien akoestisch onderzoek (d.d. 20 januari 2000). Deze aanvulling
hebben wi,i binnen de door ons gestelde termijn op 26 januari 2000 ontvangen.
Bij brief van 16 februari 2000, nr. NI/145 1 a/7/B.6, RMM, hebben wij De Marne andermaal verzocht
om aanvufling van het akoestisch rapport. Op 9 maart 2000 ontvingen wij een brief van De Marne,
gedateerd 8 maart 2000, kenmerk 1.777.4, waarbij een 2e herziene akoestisch rapport (d.d. 3 maart
2000) is gevoegd. Laatstgenoemde rapport vervangt de eerder bij de aanvraag gevoegde akoestische
rapporten.
Op 25 april 2000 ontvingen wij een brief van de gemeente Re Marne, gedateerd 20 april 2000, zonder
kenmerk, waarbij de aanvraag wordt aangevuld. Deze aanvulling houdt in: een opslag van kadavers in
een koeling, een aanpassing van de hcrogte van de gepfande aarden wal en een aanduiding van de
omvang van de houtopslag.
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OP 18 mei 2000 ontvingen wi.j een brief van de gemeente De Marne, gedateerd 16 mei 2000, kenmerk
0000407, waarbij de aanvraag wederom wordt aangevuld. Deze aanvulling houdt in:
l
een uitbreiding van het terrein van de inrichting zodanig dat de in het akoestisch rapport
geprojecteerde geluidswal zich geheel binnen de inrichting bevindt, inclusief een
overzichtstekening als aanvulling op de tekening die bij de oorspronkelijke aanvraag d.d. 3-1 I 1999 al was gevoegd;
l
een aanvulling op het akoestisch rapport, er in bestaande:
1. dat de deuren van de werkplaats bij werkzaamheden met gesloten deuren zullen plaatsvinden;
2. dat de ambulance alleen gedurende de dagperiode aanwezig is in de ambulancepost binnen de
inrichting (in de aanvulling is het woord “inrichting” abusieveli*jk verwisseld met
“Leensterweg”).
De vergunningaanvraag is gebaseerd op de ytirn cm de voorgenomen activiteiten zijn
vergunningplichtig op basis van de categorieën 1.I.a. 1. I.h, 5.1, II. I, 13.l.q onderdeel 3 en 5, 15,
28.4.~: I, 28.4.a.S. 28.4. b.2 van het Inrichtingen en vergunriingenbesluit milieubeheer (IVB). 0p1.q
College is bevoegd gezag voor de beslissing op deze aanvraag.
Op basis van het delegatiebesluit d.d. 8 december 1998, kenmerk 98/1?24215O/A.29, RB& artikel 6.4,
vindt overdracht 11a~ de categorieën 28.4, onder a onderdeel 5 en 28.4, onder h, onderdeel 2
aangewezen inrichtingen pas plaats zodra voor die inrichting de beschikking van Gedeputeerde
Staten houdende verlening van een vergmming van desbctr@ende inrichting onherroepelijk is
geworden. Dit is van overeenkomstige toepassing voor onderhavige inrichting.

Wij hebben voor deze aanvraag en de daarop te baseren beschikking de ín afdeling 3.5 en afdeling
4.1. I van de Awb en hoofdstuk 13 van de Wm voorgeschreven procedure gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7, Wm en de artikelen 3.17 en 3-19, lid 1,
van de Awb hebben wij met onze brief van 20 april 2000, MT. 99/~62Oia/íB, RMM, verzonden per
geljjke datum, aan De Marne de ontva?tgsf van de briefmet de daarbiJ gevoegde en aangevulde
vergunningaanvraag bevestigd. Tevens z@ by brieven van 20 april 2000, nr. 99/16201b/IU,
RUIM: eveneerzs verzonden per gehjke darum, exemplaren van de aanvraag om advies gezonden
aan de 61J deze procedure betrokken adviseurs,
. ..

In haar bovenvermelde brief van I november 1999 heqfi Be Marne verzocht om cen
gecotirdineerde behandeling van de bij die brief ingediende aanvragen. In het kader van dat
verzoek wordt daarom door ons College toepassing gegeven aan het bepaulde in hoofdsst& 14,
paragraqf 1, van de Wm.
Uit het bovenstaande komt naar voren dat de door De Marne ingediende aanvragen strekken tot
verkr&ing van een tweetal vergunningen te verlenen door twee onderscheidene gezagsinstanties
die elk voor éé~ van de aangevraagde vergunnitigen het tot beslissing op de daartoe strekkende
aanvraug bevoegde gezag zijn. In dit verband wordt Vo~Iedigheidsha~ve opgemerkt dul de
bevoegdheid tot beslissing op de aanvraag voor de WVO vergunning ais gevolg van eeir
reorArani.satie van het M~aterschapshestcf per I januari 2000 is overgegaan vun het onder de
verantwoordelijkheid van ons College opererende Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG)
naar het Waterschup Noorderzjjlvest. Dientengevolge zijn thans twee overheidsinstanties hij de
coordinatie betrokken.
Omdat de uanvragen gelijktijdìg zijn ingediend en inhoudeljjk samenhangen, worden ze
gecoiirdineerd behandeM en is de inhoudelijke behandeling, voor zover van toepassing, op elkaar
f$&slemd.
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De bij deze procedure betrokken adviseurs z@n op grond van art. 3:23, lid 1, Awb, daarbtj fevens
in de g&genh&?gestcytd binnen 4 we& na aanvang van de terinzag&ggirzg van de
«ntwerpb&uiten (ter inzage 1/utz 6 juli tlm 3 augustus 2000) ons College terzake van de
ontwerpbesluiten te adviseren.
Van de terinzaJJLq@qq van de ontwerpbes~uiten, de mc-i~gel#khcìd
tot het inbre?zgen van
bedenkingen tegey~ de ontwerpbesluiien alsmede de geboden
ex art. 3:25, lid ì, val de Awb,
gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtenwisselitig
met het bedrijyen de bevoegde gezagen over de ontwerpbesluiten is mededeling gedaan in de
navolgende kranten (art. 3: IU, lid 2, sub b en c, Awb).
- de Hoger’andster
vati jduli 2000 (Regnr. 20OO/R&h44215) eM
van cijuii 2000 (Regnr. 2OOO/R&M/O216).
- de Nederìand~e Staatscourant
nmrzdthge en/nfsch@elijke

Binnen de duarvoor gestelde termijn ~UFZ ter i~~zuge lig@g is bq ons Co/iege e%n schviJicr~&$ce
bedenking van een belaizghebbetzde, gedateerd 16juii 2QO0, tegen het ontwerpbesluit ìngev»t;se de
WVO ingebracht (art.3.24, lid I, Awb). H$z@ hcqft verzocht om .z@/haar persnonf(jke gegevens
niet bekend te maken. Het hezwaarschrt~t richt zich volledig tegen de door het Waterschap
Naorderzijlvest te vc?rlencn vergunning ingevolge de WVO. ff& Waterschal, Naarderz$vest is
derhalve belast met de verdere @handeling, in casu de beuntwoording van de bedenkingen
gericht tegen het ontwerpbesluit ingevolge de WVO. Kortheidshulve verwijzen wij hier daarom
naar het besluit van voornoemd Waterschap+ gedateerd IQ augusfus 2Oflfl. nr. 0802 011242 0
Van de geboden gelegenheid tot het doen plaatsvinden van een gedachtenwisseling met de
vergunningaanvraugster en het bevoegd gezag over het ontwerpbes!uit is g&n gebruik gemaakt
(urt.3:25, lid ì, Awb).
Sedertdien zijn tenminste vier weken verstreken en zijn aan ons Cdìege ook door de bg deze
procedure betrokken adviseurs g&+l adviezen uitgebracht. Gelei op het vorenstaarzde kunnen wtj
thans een besluit nemen.
Van de terinzaEeIe.&ng van dcy besluiten (van íI september t/m 23 oktober 2000) en de
mogeI(jkheid tab hef instellen van beroep is medcsd&ng gedaan in de navolgende kranten..
- de Hogelandster
va)z 7 september 2000 (Reg-nr. 2OBO/R&M/O275) en
- ds Nederlandz Sfaatscourant
van (Y september 2000 (Rqnr. .?íMO/R&M/O275j.

De sectordirecteur Wonen en Ruimte van de gemeente De Marne heeft hij brief van 1 november
1999, zander kenmerk, namens het College van Burgemeester en wethouders der gemeente De Marne
een revisie-vergunning aangevraagd als bedoeld in artikel 8.4 van de Wm voor de gemeentewerf met
een op- en overslagstation van grof huishoudeljjk afval en een Kga-depot, op de locatie R.
Ritzemastraat 9g te Leens.
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Aan De Marne is door ons College reeds een vergunning in het kader van de Wm voor de
gemeentelijke werkplaats verleend, te weten een vergunning in het kader van de Hinderwet (Hw) van
15 juli 1986 (kenmerk l6.443/29/15, afd. MZ) voor het oprichten en in werking hebben van het
voornoemde Kga-depot. Deze vergunning is destijds bij vergunningverlening niet aan een termijn
gebonden. Tevens is door de minister van VROM aan de gemeente een vergunning voor het bewaren
van cf~emiscfre afvafstoffen d.d. 1 1 apri1 f 989 (kenmerk DGMIA 0467502/44) verleend ingevolge de
Wet chemische afvalstoffen (Wea), Ingevolge het overgangsrecht van de Wm worden voornoemde
vergunningen, verleend ingevolge de Wca, Aw, Hw en Wgh, gelijkgesteld met een vergunning
verleend krachtens de Wm. Met het van kracht worden van het Hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet
milieubeheer per 1 januari 1994 is ons College het bevoegd gezag inzake de voormalige Wcavergunningen.
De faatstgenoemde vergunning, die expireerde op 1 november 1998, is door ons College bij besluit
RMM) met een jaar verlengd (tot 1 november f999).
van 22 december 1998 (kenmerk 98/18.497/52,
In de onderhavige aanvraag wordt en revisie-vergunning gevraagd voor de gehele inrichting, die
bestaat uit hoofdzakelijk de volgende onderdelen: een afvalbrengstatíon waaronder fret Kga-depot, dc
gemeentewerkplaats ten behoeve van de gehele buitendienst van De Marne alsmede opslag van
materialen, materieei en zout. Hieromtrent wordt voorts verwezen naar hoofdstuk 6 van de Wmaanvraag. Het is de bedoeling dat de bestaande inrichting wordt gerenoveerd en uitgebreid.
Tenslotte wordt gewezen op het Delegatiebesluit d.d. 8 december 1998 kenmerk 9S/f 7.242/5O/A.29,
RBB), op grond waarvan het bevoegd gezag in het kader van de Wm voor onderhavige inrichting zaf
worden overgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Marne.
Deze overdracht zaï conform het Delegatiebesluit worden overgedragen - het van kracht worden van
onderhavige revisie-vergunning (art. 6, lid 4, van het Delegatiebesluit).
De gevolgen voor de hestaande toestand van het milieu
Wij zijn van mening dat de gevolgen voor de bestaande toestand van het milieu ten gevofge van de
activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, tot een minimum beperkt kunnen worden door fret
verbinden van voorschriften aan de beschikking.
A.
Brengstation en KG&depot
ffet beleid ten aanzien van de verwijdering van klein gevaarlijk afvaf (Kga) is verwoord in het
Meerjarenplan gevaarlijke afvafstoffen IJ (MJP-GA 11). De inhoud van fret ptan wordt als een
onderdeel van het Provinciale Milieubeleidsplan gezien. Een gemeentelijk Kga-depot wordt als
doelmatig beschouwd.
Het beleid ten aanzien van de overige afvafstoffen waarvoor vergunning wordt aangevraagd is
verwoord in het Mifieubefeidsplan provincie Groningen (MBP) en de actualisering van dit plan.
Het MBP is vastgesteld op 14 december 1994 voor de pfanperiode 1995-1998. Het MBP is
geactualiseerd en verlengd tot 200 1. Het beleid is gericht op het bevorderen van hergebruik door het
ontwikkelen van een systeem van gescheiden inzameling van waardevolle componenten. In het MBP
is aangegeven dat gemeentefijke inzamefdepots zodanig moeten zijn ingericht dat verschillende
afvalstromen kunnen worden ontvangen. De gemeente De Marne is verplicht een Kga-depot en
brengstation te realiseren.

De gemeente heeft door de exploitatie van het Kga-depot en het brengstation voldaan aan haar
verplichting op grond van het MBP.
In de Provinciale Milieuverordening (PMV) is bepaald dat de gemeentes verplicht zijn om een Kgadepot binnen de eigen gemeentegrenzen te hebben. Ook dient op basis van de PMV het gemeentelijk
depot opengesteld te worden ~55~ de ontvangst van kleine hoeveelheden gevaarlijk afvai van
bedriljven (artikel 4.3.3.1). In de aanvraag wordt hier reeds aandacht aan geschonken.
Voorschriften Kga-depot
De voorschriften ten aanzien van het opslagdepot voor klein gevaarlijk afval fKga-depot) zijn
gebaseerd op de CPR 15 1 richtlijn “opslag gevaadijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen
en vaste stuffen”. Omdat deze richtlijn niet rechtstreeks toepasbaar is bij de vergunningverlening voor
Kga-depots, is kmdelijk een pakket voorschriften ontwikkeld, uitgaande van de CPR IS- 1, specifiek
voor Kga-depots. Dit pakket, genoemd “Leidraad biJ de interpretatie van de richtlijn CPR 1% 1” i is
hij brief van 19 juli 1993 (kenmerk JBP 2 1693004) door de toenmalige minister van VRQM, aan de
bevoegde gezagen (provincies en gemeenten) aangeboden. In de onderhavige beschikking zijn de
voorschriften gebaseerd op enerzijds de CPR IS- 1, aangevuld met specifieke voorschriften uit
bovengenoemde leidraad.
Definitie Kga
In deze beschikking wordt de definitie Kga gebruikt. Onder Kga moet worden verstaan zowel het
klein chemisch afval afkomstig van huishoudens (kea) ais kleine hoeveelheden klein gevaar#Íjk afvat
atkomstíg van bedrijven (Kga).
Brengstation
Aan de op- en overslag van afvafstaffen met betrekking tot het brengstation zijn voorschriften gesteld
in deze beschikking (hoofdstuk J.). De opslag van asbest en asbesthoudende stoffen dient plaats te
vinden overeenkomstig het gestetde in artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit (Stb. 1993,290).
Daarnaast is geen vergunning aangevraagd voor de opslag van kolkenzuigershh of ander s#ib in de
inrichting, hetgeen dan ook niet in de inrichting mag worden geaccepteerd. In de inrichting vindt
kleinschalige tijdelijke opslag van kadavers van kleine huisdieren plaats. Deze kadavers mogen niet
van bedrijven eniuf instellingen afkomstig zijn.
B.
Termijn van de vergunning
In het MIJ)-GA IJ, sectorplan 1 (klein gevaarfijk afval), is neergelegd dat het bewaren van Kga in een
depot van de overheid doelmatig is. De Wm-vergunning voor het KCA-depot en brengstation wordt
voor de maximaal termi-jn van 10 jaar verleend. De vergunning wordt voor de overige activiteiten
verleend voor onbepaalde tijd.

c.

Overige aspecten met betrekking tot de gemeentewerf

+ Getuid
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 geIuì&ziveau
De vergunningaanvraag van De Marne is voor wat betreft de geluidhinder beoordeeld conform de
adviezen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). In de gemeente
De Marne is (nog) geen beleidsnota ten aanzien van industrielawaai vastgestetd. De beoordeling van
deze aanvraag valt derbaIve onder de overgangssituatie, waarbij de aanvraag dient te worden getoetst
aan de geactualiseerde tekst van de Circulaire industrielawaai van 1979, welke is opgenomen in
hoofdstuk 4 van de eerdergenoemde Handreiking. Hierin zijn richt- en grenswaarden voor de
geluidsbelasting van vergunningplichtige inrichtingen opgenomen welke niet op een gezoneerd
industrieterrein zijn gelegen.
Richtwuarde~l (stre&vaardm,,:
De inrichting is gesitueerd in de bebouwde kom, aan de rand van het dorp Leens. De dichtstbijztinde
woningen zijn gesitueerd aan de R. Ritzemastraat ten westen van de inrichting. Up grotere afstand
zijn woningen gelegen aan de AchtervaIge in zuidelijke richting. Ten noorden van de inrichting is de
provinciale weg Groningen-Lauwersoog (N361) gesitueerd. De omgeving van het bedrijf kan worden
gekarakteriseerd als een landelijk gebied met een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde tot een
rustige woonomgeving met een richtwaarde van 45 dB(A)-etmaalwaarde. De Handreiking geeft aan
dat een rigide toepassing van de richtwaarden moet worden voorkomen.

De Handreiking maakt ten aanzien van de normen voor grenswaarden onderscheid tussen bestaande
en nieuwe situaties. In de Handreiking zijn beoordelingsrichtlijnen opgenomen waarbij een
bestuurlijke afweging is voorgeschreven. In eerste instantie moet de bestaande situatie worden
getoetst aan de aanbevolen richtwaarden. Een overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het
referentieniveau van het omgevingsgeluid. Tenslotte is een overschrijding van het referentieniveau
van het omgevingsgeluid mogelijk tot een “maximum” van 55 dB(A), welke in sommige gevallen
toelaatbaar kan worden geacht op grond van een bestuurfijk afwegingsproces waarbij de geiuidsbcstrijdingskosten een belangrijke rol spelen.

Uit referentiemetingen op 26 april en 2 mei 2000 en berekeningen van het wcgverkeersgeluid op de
provinciale weg is komen vast te staan dat het Lg5 ter plaatse van de dichtstbi.jzijnde woningen
R. Ritzemastraat 9A-9D 4 1 tot 44 dB(A) in de dagperiode bedraagt. Met rapport is toegevoegd als
bijlage bij deze vergunning (Bijlage 3).
Daar de inrichting in de avond- en nachtperiode afleen incidenteel in bedrijf is, is het referentieniveau
voor deze perioden slechts indicatief vastgesteld. Het referentieniveau in de nachtperiode bedraagt bij
de dichtstbi.izijnde woningen ten minste 25 tot 32 dB(A), het referentieniveau in de avondperiode zat
tussen het niveau in de dag- en nachtperiode liggen.
b) De voorkomende piekgeluìden
Voor maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dient de situatie te worden getoetst aan de
richtliijnen uit de Handreiking. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (Lm& die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Jn die
gevallen waarin Get aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen hogere maximale geluidsniveaus (Lm&) worden vergund. Er wordt sterk aanbevolen dat deze niveaus niet hoger 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 mogeli.jk van deze grenswaarden afte wijken of activiteiten uit te
zonderen van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaarde.

c)
Transftorfen van verkeer van tm naar de locatk
De transporten van en naar de inrichting zijn beoordeeld aan de hand van de circulaire ‘Getuidhinder
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeiing in het kader van de
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van de Minister van VRUM, d.d. 29 februari
1996. De toetsing in het kader van deze circulaire kent een streefwaarde voor de geluidsbelasting van
50 dB(A) en een grenswaarde van 65 dB(A). In de circulaire wordt geadviseerd om geen hogere
waarde dan 50 dB(A) toe te laten, indien dit door bron- of overdrachtsmaatregelen kan worden
voorkomen.
Voor de vaststelling van de reikwijdte voor de beoordeling van de indirecte hinder is aansluiting
gezocht bij het eerstgenoemde criterium in de Handreiking industrielawaai en vergunningvertening. te
weten: die afstand waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan
worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting, dat wil zeggen de afstand waarbinnen de
voertuigen (met inachtname van de maximum snelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben
bereikt. Dit zal het geval zijn binnen een afstand van circa 100 meter,
Beaordefing
Bij de aanvraag is de rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd (rapport d.d. 3 maart 2000
van de Geluidmeetdienst gemeente Eemsmond). Rit rapport is aangevuld met brieven van de
aanvrager gedateerd 20 april en 16 mei 2000.

Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van
een inrichting in kaart te worden gebracht. De representatieve bedrijfssituatie is de bedrijfssituatie
zoals die onder normale omstandigheden kun voorkomen. In de maatgevende representatieve
bedrijfssituatie vinden de volgende activiteiten plaats binnen de dagperiode:
- aan- en afvoerbewegingen van vrachtauto’s (6 bewegingen heen en terug), bestelbusjes (24),
tractoren en grasmaaiers (8) en personenauto’s (40); genoemde aantallen zijn inclusief de
bewegingen van een ambulance;
* gebruik van een hogedrukreiniger gedurende 12 minuten;
a gebruik van een laadschop gedurende 30 minuten;
+ gebruik van een autokraan gedurende 45 minuten;
+ activiteiten in werkplaatsen gedurende 8 uur met gesloten deuren en ramen;
* plaatsen en verwijderen van I container.
Omdat de activiteiten alleen overdag plaatsvinden, kan de situatie conform de Handreiking worden
beoordeeld op begane grondniveau. Om dezelfde reden zi.jn voor de avond- en nachtperiode geen
grenswaarden gesteld voor de representatieve bedrijfssituatie. In het geluidrapport is de situatie
inclusief de aanleg van de aarden wal van 2 meter hoogte weergegeven.
Uit de bijlagen van het rapport blijkt - in afwijking van de waarden die in hoofdstuk 7 van het rapport
zijn genoemd - dat de berekende equivalente geetuidsniveaus in de dagperiode op de achtergevels tial1
de woningen R. Ritzemastraat C)A tot en met 9D achtereenvolgens 37,41,4 1 en 42 dB(A) bedragen.
Daarmee wordt voldaan aan het referentieniveau. Op de woning ten zuiden van de woning 9A
bedraagt het niveau 38 dB(A). Deze waarde ligt onder de richtwaarde voor een landelijke omgeving.
Op de zijgevel van de woning 9D en op de voormalige brandweerkazerne bedraagt het niveau
43 dB(A). Naar verwachting zal het referentieniveau op deze gevel respectievelijk deze woningen
globaal deze waarde hebben. Overigens zijn redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk om op deze
punten de geluidsbeIasting te reduceren. Wet plaatsen van een scherm langs de zuidzijde van de inrit

8

zaf bij de woning in de voormalige brandweerkazerne leiden tot een toename van de geiuidsbelasting
(en de piekniveaus) en achten wij daarmee niet effectief. Het plaatsen van een scherm langs de
noordzijde van de inrit is onder meer vanwege de beoordeíingshoogte van 5 meter niet uitvoerbaar.
Gelet op 1) bestaande situatie, 2) de uitgevoerde maatregelen en 3) de technische beperkingen ten
aanzien van verdere maatregelen, achten wij de gefuidsbefasting van de representatieve bedrijfssituatie aanvaardbaar.
.&%jking van de representatiew bedr<lfssif uatie:
Maximaal 12 maal per jaar kunnen in de inrichting activiteiten ten behoeve van de gladheidsbestrijding plaatsvinden buiten de dagperiode. Daarbij wordt een laadschop gedurende 15 minuten
ingezet en vinden respectievelijk 2 en 3 bewegingen plaats heen en terug met personen- en vracfttauto’s, Dit kan plaatsvinden in de avond- en/of nachtperiode. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de
geluidsbelasting in deze situaties 45 tot 5 1 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Gelet op de te hanteren
beoordefingshoogte in deze perioden is het plaatsen van een afscherming niet realistisch.
Aangezien deze bedrijfssituatie met vaker dan f 2 dagen per jaar voorkomt, kan deze situatie vallen
onder het 12 dagen criterium, Het is in de jurisprudentie regelmatig geaccepteerd dat ontheffing kan
worden verleend om maximaal 12 maal per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken
dan de geluidgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie uit de vergunning.
Gelet op f ) de beperkte tijd waarin wordt afgeweken van de representatieve bedrijfssituatie en 2) de
hoogte van de optredende geluidsbelasting, achten wij deze situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar,
Ad 6) De voorkomende piekgeluiden
Representatieve bedrijfssituatie
Uit het gefuidrapport blijkt dat de piekgeluidsniveaus op de achtergevels van de woningen aan de
R. Ritzemastraat ten hoogste 62 dB(A) in de dagperiode bedragen op begane grondniveau. Op de
zi,igevel van de woning R. Ritzemastraat 9D en op de woning in de voormalige brandweerkazerne
bedragen de piekniveaus ten hoogste 70 dB(A). Deze waarden voldoen daarmee & aan de
streefwaarden maar & aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. De onmogefijkheden
voor afseherming van het gefuid ten gevolge van de in-/uitrit zijn boven reeds aangegeven.
&vijking ww de rqwesentafieve bedrijfssituatie.
In incidentele situaties ontstaan bi.j de woningen piekniveaus tot 70 dB(A) in de avond- en/of nachtperiode. Deze waarden overschrijden de grenswaarden voor fret maximale geluidsniveau. Maatregelen
in de vorm van afschermiog zijn echter niet realistisch. Gelet op het algemeen belang achten wij het
aanvaardbaar om voor deze incidentele situaties de piekgeluidsniveaus veroorzaakt door deze sociaalmediscfse hulpdiensten niet aan voorschriften te binden.
CimcIusiet
Ten aanzien van de geluidsbefasting en de voorkomende piekgeluiden concluderen wi,i dat door het
treffen van de geluidreducerende maatregelen, zoals genoemd in de aanvraag, de situatie mifieuhygiënisch aanvaardbaar is en dat wordt voldaan aan principe van ALARA. Wei hebben wij de
toelaatbare gefuidsbelasting en piekniveaus in de voorschriften vastgelegd op controlepunten nabij de
woningen.
Tramporfen vat2 verkeer van en naar de locatie
fn het geluidrapport is het verkeer van en naar de inrichting berekend over een rijroute van 400 meter.
Uit de bijlagen blijkt dat bedaeld is een afstand van 100 meter heen en terug vanaf de in-/uitrit in
zowel zuidwestelijke als zuidoostefijke richting. De getuidsbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet.

A d c)

Wij achten de geluìdsbefasting van de indirecte hinder aanvaardbaar.

.
,.,. .,.,. .

In de voorschriften van deze vergunning is aangegeven dat potentieel milieubedreigende activiteiten
die plaatsvinden binnen de inrichting, zoals handelingen met Kga (sortering en dergeiijke), oliën en
zout worden uitgevoerd op een vloeistofdichte vloer of in vloeistofdichte containers.
De wasplaats wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer.
Nadat de bodemsanering is uitgevoerd dan wel aan het eind van de bodemsanering dient de
vergunniaghoudstcr de nutsituatie te bepalen, waarmee de bodem- en grondwaterkwafiteit wordt
vastgestetd. De resultaten van de nu~situatie-bepalirtg moeten aan het bevoegd gezag worden
gerappQrteerd.
+ Energie
In voorschrift D. 1. is opgenomen dat op jaarbasis er een energieregistratie moet worden bijgehouden.
In voorschrift D.3, is vastgelegd dat de geregistreerde gegevens op doelmatig energieverbruik moet
worden beoordeeld.

Ten aanzien van het aspect afval dienen drie soorten registraties te worden onderscheiden:
1. een afvaïregistratie van de boedrijfseigen afvalstoffen, oftewel de binnen de inrichting ontstane
afvalstoffen. Hieromtrent zijn de voorschriften van hoofdstuk 1 aan deze vergunning verbonden.
2. Een registratie van de afvoer van het aangeleverde grof huishoudelijk afval. Hieromtrent wordt
verwezen naar de voorschriften van hoofdstuk J.
3. Een registratie met betrekking tot KGA-depot. Dit wordt nader aangegeven in de voorschriften van
hoofdstuk K.
+ Opslag bestrijdingsmiddelen
De opslag van bestrì.jdingsmiddelen dient te voldoen aan het rechtstreeks werkende
Restr?tdiHgsmiddelenbesluit.
* Doelmatige werking van het riool
Er zijn op de inrichting geen lozingen op het oppervlaktewater voorzien anders dan de natuurlijke
afwatering uit de omringende beplantingsstrook. Lozing van neerslag op de verharde oppervlakten
vindt plaats op de gemeentelijke riolering. Er wordt geen verontreiniging van het oppervlaktewater
verwacht als gevotg van de voorgenomen activiteiten.
Voor deze lozing op de gemeentelijke riolering hebben wij drie algemene voorschriften opgenomen
ín deze Wm-vergunning,
l Chgewone voorvallen
in de vergunning zijn geen voorschriften opgenomen die de te treffen maatregelen bi,i ongewone
voorvallen beschrijven omdat in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer een direct werkende
maatregel is neergelegd die voorschríjft hoe er op ongewone voorvatlen moet worden gereageerd.
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelig effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel dreigen te ontstaan,
dienen daarop door degene die de inrichting drijft de nodige acties te worden genomen. Ten aanzien
van deze ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (‘%4aatregeIen in bijzondere
omstandigheden”) van toepassing. Art. 17.2 van dit hoofdstuk verplicht vergunninghoudster om van
een ongewoon voorval in de inrichting zo spoedig mogelijk melding te maken.
De meiding van een ongewoon voorval dient bíj de provincie te gebeuren.
Verder moeten onmiddetlijk de nodige maatregelen worden genomen om de gevolgen van het voorval
te voorkomen, te beperken of ongedaan tc maken, Art. 17.2 lid 2, Wm geeft aan welke gegevens met
betrekking tot het voorval aan de melding dienen te worden toegevoegd.

t0

3,

AFSLUITENDE

OVERWEGINGEN

Wij zijn van oordeel dat de voorgenomen activiteiten van Gemeente De Marne bijdragen aan een
doelmatige verwijdering van afvalstoffen. De aanvraag is getoetst aan de criteria zoals gesteld in
artikel 8.8. Wm, waarvan de criteria en uitkomst van de toetsing hierboven staan vermeld.
Wij zijn derhalve van oordeel dat voor de onderhavige inrichting en de werking daarvan, zoals
voorzien in de voortiggende aanvraag, de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien daaraan,
in het belang van de bescherming van het milieu, de onderstaande voorschriften worden verbonden.
Tegen het verlenen van de vergunning ingevolge de Wm bestaan daarom bij ons geen bedenkingen.
BESLISSING:
GeJet op het voorgaande en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer,
de Milieuverordening van de provincie Groninger? en overeenkomstig het verzoek, gedaan bij brief
van de sectordirecteur Wonen en Ruimte van de gemeente Re Marne, gedateerd 1 november J 999,
zonder kenmerk, namens het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Re Marne te
teens, en de gedane aanvullingen bij brieven van respectievelijk J 6 februari 2000, 8 maart 2000, 20
april 2000 en 16 mei 2000, voor een vergunning ingevolge de Wm en de daarbij overgelegde
tekeningen en beschrijvingen, besLuiten wij:
I.

aan de gemeente Re Marne te Leens een nieuwe, de geheJe inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer te verfenen voor de gemeentelijke werkplaats met een op- en
overslagstation van grof huishoudeJi.jk afval en een Kga-depot, op de locatie R. Ritzemastraat
9g te Leens, kadastraal bekend gemeente Leens, sectie A, ms. 1 180 (ged.), 1414 (ged.), 1 14 1 en
863 (ged,);

II;

de onder 1. genoemde vergunning te verlenen voor een periode van J 0 jaar tot J november 2009
voor wat betreft dat deel van de vergunning dat betrekking heeft op het afvalbrengstation
inclusief het KGA-depot;

Il%

de onder 1. genoemde vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor wat betreft het deel van
de inrichting dat niet onder de strekking van het vorige bestuit valt;

Iv.

te bepalen dat van de stukken, waaruit de aanvraag otn vergunning bestaat, alle bescheiden deel
uitmaken van de vergunning, behalve:
.
de bijlage “Gemeente Re Marne; inzameling van grof Jmisvuil ingaande 1995” d.d. 12
augustus 1994.

%

aan de onder 1: genoemd besluit de navolgende voorschriften te verbinden:
A.
1.
2.

ALGEMEEN
In de inrichting mogen uitsluitend afvalstoffen worden geaccepteerd en opgestagen als
vermeld in de vergunningaanvraag.
Er dient één centraai register aanwezig te zijn waar een exemplaar van de vigerende
vergunning alsmede resultaten van keuringen, werkinstructies, metingen, controles,
certificaten, plannen e.d. welke ingevolge de betreffende voorschriften in deze
vergunning zijn vereist, dienen te worden bewaard. Deze bescheiden dienen gedurende
eerr

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

periode van tenminste vijfjaar en minimaal gedurende de periode dat zij van kracht zijn
bewaard te worden, Het centraal register moet ten aflen tijde beschikhaar zijn voor
controlerende ambtenaren.
Zichtbaar bÍj de ingang moet op een bord duidelijk tenminste het volgende zijn vermeld:
I . naam en telefoonrmmmer van de inrichting en het telefoonnummer van de
contactpersoon bij afwezigheid;
2. openingstijden.
Het terrein mag niet vrij tneganketijk zi,jn voor het publiek. Toegang tot het terrein mag
alleen plaats vinden door of in aanwezigheid van het personeel dat daartoe toestemming
heeft van vergunninghoudster.
Gedragsvoorschriften
De inwerking zGnde inrichting mag naar buiten geen hinder veroorzaken ten gevolge
van:
1, stank enlof stoft-fen);
2. de verlichting van het terrein van de inrichting;
De vergumxinghoudster dient &n of meer ter zake kundige personen aan te wijzen die in
het bijzotlder belast zijn met de zorg voor de naleving van deze vergunning. Er dient
tijdens het ín bedrijf zijn van de inrichting attijd ten minste 6% persoon hieromtrent
bereikbaar te ziin.
Vergunninghoudster dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting verantwoordelijke
personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning, Voordat werkzaamheden
worden verricht op het terrein van de inriehtíng moeten alle betrokken personen zodanig
zijn getnstrueerd, dat zij handelen overeenkomstig het gestelde in de voorschriften
(bijvoorbeetd door bedrijfsinstructies).

De ofie-/slibafsscheider(s) moet(en) zo vaak als dit voor een goede werking noodzakelijk
is worden gereinigd, doch minimaal een keer perjaar. Van deze reiniging moet
aantekening worden gehouden in het centraal register (voorschrift A.2).
De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstroom mag slechts bestaan uit:
- bedrijfsafvalwater van huisboudel$ke aard
- bedri_jfsafvalwater
afkomstig van de wasplaats en werkplaatsen door tussenkomst van
olielwaterislib c.q. otie/waterafscheiders;
- hemelwater.
Het bedríjfsafvaiwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht indien door de
samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
1. de doelmatige werking van het openbaar riool of de daarbij behorende apparatuur
niet wordt belemmerd;
2. de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool, niet wordt belemmerd.
Opslag kadavers
De kadaveropsiag mag slechts dienen voor de tijdelijke opslag van kadavers van kleine
huisdieren, niet afkomstig van bedrijven.
Wet tijdelijk op te slaan destructiemateriaal moet zodanig zijn opgeslagen dat er geen
hinderlijke stankverspreiding kan ontstaan en moet steeds zo spoedig mogelijk worden
afgeleverd aan c.q. worden opgehaald door een daartoe erkend en bevoegd
destructiebedrijf.
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B.
1.

2.
3.

4.

5.
c.
1.
31.

3.

4.

5.

6.

7,

VEFLIGHEIB
Binnen de inrichting dienen zich in de onmiddellijke nabijheid van de plaats(en) waar
brandbare vloeistoffen worden afgetapt, nabij iedere opslagplaats van brandbare
vloeistoffen enlof ktein gevaarlijk afval alsmede nabij de plaats waar snijbrander- en/of
las-werkzaamheden worden verricht, goedgekeurde poederblussers te bevinden, die
onbelemmerd bereikt kunnen worden en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
Roken en het gebruik van open vuur op plaatsen waar de onder voorschrift B. 1 vermelde
werkzaamheden plaatsvinden is verboden.
Voordat de onderhavige inrichting is vernieuwd en gerenoveerd (hoofdstuk 6 van de
aanvraag) dient vergunninghoudster, onverminderd het gestelde in deze voorschriften, in
overleg met de plaatselijke brandweercommandant:
1. de plaats, inhoud en aantal van de brandblusmiddelen te bepalen: en:
2, een plan op te stellen ten behoeve van de brandpreventie en brandbestri.jding
(hieromtrent wordt tevens verwezen naar voorschrift E.2.6).
Bovengenoemde zaken dienen te worden voorgelegd aan de directeur.
De toegankelijkheid moet zodanig worden bewaakt, dat ten behoeve van de
hulpverlening bij brand en de bestrijding van brand, calamiteiten of bijzondere
omstandigheden een goede bereikbaarheid altijd verzekerd is.
De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend
deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
BODEMASPECTEN
Containers waarin vloeistoffen worden opgeslagen en getransporteerd moeten
vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
Lekkende vaten welke gevaarlijke (afval)stuffen bevatten, moeten onmiddellijk worden
overgebracht in een deugdelijk overmaats vat dat hiertoe voor onmiddellijk gebruik
gereed beschikbaar moet zijn.
Vuilen en aftappen
Er dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen dat bodemverontreiniging door
morsen bij het vuffen of aftappen wordt voorkomen.
Bodem- en grondwateronderzoek
Nadat de bodemsanering is uitgevoerd dan wel aan het eind van de bodemsanering dient
binnen 1 maand de kwaliteit van de bodem en het grondwater van het terrein van de
inrichting te zi,in bepaald door middel van een representatief bodemonderzoek (bepaling
nulsituatie conform NEN 5740).
Voorafgaande aan de uitvoering van het nulonderzoek, dient het anderzoeksplan door de
directeur te worden beoordeeld. De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud en
uitvoering van het onderzoek.
Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning, voorzieningen
dienen te worden getroffen welke het uit te voeren onderzoek zouden kunnen
belemmeren of onmogelijk maken, moet het nulonderzoek worden verricht voordat de
betreffende voorzieningen zijn gerealiseerd.
Eindonderzoek
Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghouder in
overleg met de directeur eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te
onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem en van het
grondwater ter plaatse, ten minste gelijkwaardig aan de wijze van de vaststelling van de
‘Gulsituatie’
(voorschrift C.4).
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D.
1.

2.

3.

ENERG1E
Registrafie
Het bedrijf dient een energieregistratie bij te houden, waarin op jaarbasis wordt
aangegeven het verbruik met betrekking tot:
1. aardgas (d);
2. elektriciteit (kWh);
3. overige brandstoffen (zoals dies~lolie/petroleum) (m3);
4. water (m3).
Goed housekeeping
De vergunninghoudster is verplicht om hedriljfsvoorschriften op te stellen over goed
housekeeping maatregeten zoals:
1. tijdig uitschaketen verlichting, verwarming, en installaties;
2, goed onderhouden van toestellen, installaties.
Mositoriag
De geregistreerde gegevens dienen, door of namens vergunninghoudster, jaarlijks te
worden beoordeeld op doelmatig energieverbruik. Indien daarbi.j bclangríjke negatieve
afwijkingen ten opzichte van te verwachten energieverbtuiken bli.jken op te treden,
moeten de eventuele oorzaken van deze afwijkingen en de genomen ofte nemen
maatregelen op gebied van energiebesparing worden vastgelegd in het centraal register
(voorschrift A.2).

E.

OPSLAG

IC.1
1.

Verfopslagpiaats
I)e te bewaren verf, lak, verdunningsmiddelen en dergelijke, moeten worden bewaard ín
emballage en in een opslagplaats conform CPR 15 1.

E.2

OPSLAG EN GEBRUfK VAN GASSEN

1.
2.
3.

4*

Algemeen
Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij
moeten naar soort gescheiden worden bewaard.
De bewaarplaats moet buiten bereik van onbevoegden worden gehouden door een
doelmatige afscheiding.
Beschadigde of lekke gasflessen, of gasflessen waarvan de uitwendige toestand vatt de
files zodanig is dat aan de dettgdeli.ikheid moet worden getwi-jfeld, moeten onverwijld in
de buitentucht worden gebracht zodanig dat er geen brand- en explosiegevaar en/oE
vergiftigingsgevaar voor de directe omgeving is.
Keuring
Gasflessen waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen B.V., of een door deze
instantie geaccepteerde deskundige ofeen ingevolge de EEG-kaderrichtlijn ‘76/767/EEG
alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525,84/526 en 84/527/EEG
aangewezen instantie, niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaats
gevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet
periodiek zì-jn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het VLG (*).
Toelichting (*j: zie begrippenlijst.

14

5.

6.

E.3
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Opsfag- en/of opstelplaatsen van gasflessen
De vloer van een open opslag- ofopstelplaats moet:
1. zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal;
2. afwaterend zijn gelegd.
De opslag- en/of opstelpiaatsen van gasflessen moeten op veilige afstanden worden
gehouden van daaromtrent om veiligheids- c.q. milieutechnische redenen gevoelige
objecten zoals begroeiing, erfafscheiding, gebouwen, parkeerpfaatsen, kelderopeningen,
putten, straatkolken, opslagen van bepaalde stoffen, Kga-depot, brengstation, olieopslagen alsmede overige laad- en losplaatsen. Beze afstanden moeten in overleg met de
plaatselijke brandweercommandant en de directeur (conform voorschrift B.3, 2e lid)
worden vastgelegd.
Eovengrondse

opslag van vtoeibare aardolie-produkten.

Opslag in tanks
De opslag van afgewerkte olie en aardolieprodukten (o.a. K3-vloeistoffen) in
bovengrondse tanks dient te voldoen aan het gestelde in richtlijn CPR 9-6.
In aanvulling op voorschrift 15 dienen maatregelen te worden getroffen waarmee wordt
voorkomen dat zich hemelwater in de opvangvoorziening kan verzamelen;

.:::

Opslag in emballage (*)
Emballage (*), met of zonder inhoud, moet zodanig zijn geplaatst dat de inhoud van het
grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de
overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen, kan worden opgevangen.)
De uit de voertuigenlmachines verwijderde vloeistoffen moeten worden bewaard in
daarvoor bestemde gesloten vaten of tanks. De vaten/tanks moeten van vloeistofdicht en
vloeistofbestendig materiaal zijn gemaakt en zijn voorzien van een duidelijk leesbare
aanduiding van de inhoud.
1, De vaten moeten zijn geplaatst op een vloer van olie- en benzine-bestendig
vloeistofdicht materiaal met een opstaande rand van hetzelfde materiaal zodat het
geheel een vloeistofdichte bak vormt met een inhoud van het grootst aanwezige vat
vermeerderd met de inhoud van 10% van de overige aanwezige vaten.
2. Bij opslag in de buitenlucht moet boven de vloeistofdichte bak een afdak zijn
aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen.
De opslag van K 1 en K2 produkten dient te voldoen aan het gestelde in de richtlijn CPR
15 1: “Opslag gevaarlyka stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen
(0 tot 10 ton)“, tweede druk 1990.
Toe&hti~~ (*,I: zie begrippenlijst.

E.4 Opslag strooizout
De opslag van strooizout dient zodanig te zijn uitgevoerd dat geen water bij de
1.
zoutopslag kan komen en dient te zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen
strooizout en die bestaat uit een aaneengesloten vloeistofdichte verharding.
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F.

WERKPLAATSEN
Algemeen

1.

Werkvtoerdiscipfine
Het is in de werkpfaats(en) verboden:
1. afvalstoffen anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken:
2. oliën en andere milieusd~adelijke stoffen anders te bewaren dan in vtoeistofdichte
vaatwerk;
3 _ KI -vloeistoffen te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
4. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddelli.jke
nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig die
brandstof bevatten; zodra brandstof uitstroomt moeten werkzaamheden, waarbij vuur
wordt gebruikt, onmiddeltijk worden gestaakt en het vuur worden gedoofd;
5. open vuur aanwezig te hebben, anders dan voor het verrichten van las- en
sl,p/sni.jwerkzaansheden;
6. anders dan in daartoe bestemde brandstofreservoirs van motorvoertuigen meer dan 10
liter motorbrandstof aanwezig te hebben.
7. brandstofreservoirs van motorvoertuigen hij te vullen.
Oliën, motorbrandstof, vetten of andere vloeistoffen mogen niet van de vloer van de
werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar
een uitgang zijn gelegd.
Het aftappen van vloeistoffen, niet zijnde schoon water, mag uitsluitend piaatsvinden
boven een vloeistofdichte vloer.
Schrobputten

4.

5.

6

Schrobputten in de garagewerkplaats moeten zijn aangesloten op de olie-/benzincLsfibafscheider en ze moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer,
Opslag aixds
De opslag van accu’s moet geschieden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het
aanwezige elektrolyt. Het opladen van accu’s dient te geschieden op een vloeistofdichte
ondergrond met voldoende opvangcapaciteit op een goed geventileerde plaats.
Laswerkzaamheden
Binnen een straal van 3 meter van dc laswerkzaamheden mogen zich geen licht
ontvlambare materialen bevinden>

7.

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste Unmaal per maand worden
gecontroleerd op slijtage. Van deze controle moet aantekening worden gehouden in het
centrale register (voorschrift A.2).

F.2

Werkplaats bouw

1.

~Schitderwerkzaamheden
De vloer van de werkplaatsen, waar s~hiIdenverkzaamheden worden verricht, moet
vloeistofdicht zijn en vervaardigd van niet absorberend en onbrandbaar materiaal.
Leidingdoorvoeren moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. De vloer mag niet afwaterend
naar een uitgang zQn gelegd.
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2.

3.

4.

5.

F.3

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

De werkplaatsen, waar sehifderwerkzaamheden worden verricht, moet(en) zodanig zijn
geventifeerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ventifatie is
gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden afte
voeren.
In de werkplaats mogen uitsluitend werkvoorraden verf, lak ofverdunningsmiddef
aanwezig zijn in een hoeveefheid die voor de goede gang van het dagelijkse werk
noodzakelijk is.
In de schifderswerkpfaats(en) mag niet worden gerookt, geen open vuur of open licht
worden gebruikt en mogen geen vonkgevaarlijke werkzaamheden zoals efectrisch - of
autogeen lassen afsnijden, of vonkverspreidende slijp- of schuurwerkzaamfreden worden
verricht. Up daartoe geschikte plaatsen moeten de pictogrammen ‘vuur, open vlam en
roken verboden’ en ‘ontvlambare stoffen’ zijn aangebracht. Re gevarensymbolen moeten
zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veífigheidssígnaleríng op de arbeidsplaats
(Staatscourant 1982, 142).
In de werkptaats(en) mag slechts met rollers of kwasten worden geschilderd. Incidenteet
mag kfeinschafig spuitwerk met behuIp van spuitbussen worden uitgevoerd.
Toelichting: conservering met behulp van hoge druk/compressor is niet toegestaan
(omdat de ruimten niet voldoen aan de eisen van een verfspuitcabine).
Timmerwerkplaats
Algemeen.

1.
2.

3.
4.

Het bij het bewerken van hout vrijkomende afval, zoals stof, krullen en zaagsel, moet
warden bewaard en afgevoerd zonder zich buiten de inrichting te kunnen verspreiden.
Het is in de inrichting verboden om:
1. op het open terrein hout te bewerken;
2. asbesthoudende materialen te bewerken of te verwerken.
f?e vloeren van machinale houtbewerkingsruimten moeten zi,jn vervaardigd van
onbrandbare materialen.
In de tímmerwerkpfaats mag niet worden gerookt, geen open vuur of open licht worden
gebruikt en mogen geen vonkgevaarlijke werkzaamheden worden verricht. Op daartoe
geschikte plaatsen moeten de pictogrammen ‘vuur, open vlam en roken verboden’ zijn
aangebracht. De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit
veiligheidssignaleríng op de arbeidsplaats (Staatscourant 1982, 142).
Luchtbehandeling

5.

6.

Het bij het machinaal bewerken van hout vrijkomende afval, zoals stof, krullen en
zaagsel moet, zonder zich in de werkplaats te kunnen verspreiden, van de machines
worden afgezogen en worden afgevoerd naar een goed functionerende
doekfilterinstaffatie.
Versleten of beschadigde filterdoeken moeten onmiddellijk worden vervangen.
(Hout-)Mot

opslag

7.

(Hout-)Mot moet worden opgeslagen in goed sfuitende zakken van voldoende sterkte, die
na vulling bij transport geen hinder voor de omgeving kunnen veroorzaken. Lakken met
froutmot mogen maximaal één maand worden opgeslagen. Eén nog niet volle zak mag
gedurende langere tíjd worden opgeslagen.

F.4

Garageiwerkplaats

1.

De vloer van de garage moet vloeistofdicht zijn. Leidingdoorvoeren moeten
vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
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2.
3.

4.

G.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

EI.

De garagefwerkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- en
exp&xiegevaar vofdoende ventilatie is gewaarburgd om gassen of dampen die ontstaan
bÍj lekkage af werkzaamheden af te voeren.
Indien bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren de uitlaatgassen worden afgevoerd
moet de afvoer naar de buitenlucht zodanig worden geplaatst dat geen hinder buiten de
inrichting wordt veroorzaakt.
De brandstofreservoirs van motorvoertuigen moeten behoudens tijdens aan deze
reservoirs te verrichten werkzaamheden goed zijn gesloten.
Waspfaats
Het wassen met stoom of water onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op de
daarvoor bestemde wasplaats en moet op zodanige wijze geschieden dat geen nevel
buiten de inrichting kan verspreiden.
Het verrichten van reinigingswerkzaamheden aan voertuigen of onderdelen daarvan met
stoom of water onder verhoogde druk, moet plaatsvinden op ten minste 25 meter afstand
van een woning van derden of een gevoetig objekt.
Oiiën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats
anders dan in een schrobput worden geveegd.
De vloer van de wasp&Ws
De vloer van de wasplaats moet vloeistofdicht zijn. De vloer moet afwaterend zijn
gelegd naar een of meerdere schrohputten die op de olier’slibafscheider zijn aangesloten.
Het oppervlak van de wasplaats moet glad en aflopend zijn om de waterafvoer niet te
belemmeren.
De verhardil?gsconstructic van de wasplaats moet voldoende bestand zijn tegen de
aslasten van de op de wasplaats te reinigen voertuigen.
HD-reiniger
of stoomdeaner op brandstof gestookt
Indien een met vloeibare brandstof gestookte hoge druk rciniger of stoomcleaner wordt
gebruikt moet de vloer, waarop de werkzaamheden plaatsvinden vloeistofdicht zÍjn. Als
brandstof voor een hogedrukreiniger mag slechts gasolie, lichte stookolie of petroleum
worden gebruikt. Deze brandstof moet zijn opgeslagen in een tank, die konstruktief deel
uitmaakt van de hogedrukreiniger en geen grotere inhoud heeft dan 50 liter. De
brandstoftank moet zodanig zi.$ afgeschermd, dat de inhoud onder normale
omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40 “C en dient te voldoen aan
CPK 9-6.
GELUID

Getuid en tritlingen
1.

Wet invallend equivalente geluidsniveau LAeq in dB(A) veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet
overschrijden:

2.

Het invallend maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig
van deze inrichting (L max), mag op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:

controlepunt op aarden wal
controlepunt op aarden wal

24 (5 m)
25 (5 m)
3.

Gedurende ten hoogste 12 dagen per jaar mag, ten behoeve van het uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van gladheidsbestrijdíng, het invallend equivalente
geluidsniveau LAeq ín dB(A) veroorzaakt door deze inrichting, op de aangegeven
punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

f?llZiZìV&l)

3 (5 m>

Wm)
2 (5 m)

10 (5 rn)
1
4.

72 dB(A)
72 dB(A)

1 1 (5 m)

I

I

zijgevel woning 9D
achtergevel woning 9C
achtergevel woning 9 B
achtergevel woninE 9A

4 4 dB(A)
.^ .-...

43 dB(A)

I

42 dB(A)
40 dB(A)

l

4 1 dB(A)
40 dB(A)
3 8 dB;Aí

1 woning v.m. brandweergarage

De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR- 13-0 1 d,d.
maart 198 1. In afwijking van genoemde Handleiding dient het invallend
geluidsniveau te worden bepaald en beoordeeld. Re referentiepunten staan
aangegeven op Bijlage 3 bij deze beschikking.

1

5.

De 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 trillingen veroorzaken met een maximale trillingsterkte
fVmax) hoger dan de waarde voor Al. Sij OverschrÍjding van de maximale
triilingsterkte (Vmax) van de waarde voor Af, moet de maximale trillingsterkte
(Vmaxf kleiner zijn dan de waarde voor A2, waarbij de trillingsterkte over de
beoordelingsperiode (Vperiode) de waarde van A? niet overschrijdt.

6.

De bepaling en beoordeling van de triIlingsterkte als bedoeld in voorschrift H.5, en
de toetsing aan de waarden A 1 tot en met A3 moeten plaatsvinden overeenkomstig
de richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch (1993).
Wet trillingvoorschrift 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 tritlingsmetingen.

7.

1.
1,

BINNEN DE ENRfCHTING ONTSTANE AFVALSTC)FFEN
Al het gevaarlijk afval, bedrijfsafval en kantoor- en dienstenafval moet steeds zo spoedig
mogelijk opgeruimd en gedeponeerd worden in daartoe bestemde emballage, in
afwachting van verwijdering uit de inrichting. Deze afvalstoffen dienen, in afwachting
van verwíjdering uit de inrichting, zodanig worden getransporteerd en bewaard dat ze
niet op of in bodem, water of lucht terecht kunnen komen of in de omgeving worden
verspreid.

2.

Re vergunninghoudster moet een overzichtelijke afvalstoffenregistratie ten minste
wekelijks bijhouden van de in de inrichting ontstane afvalstoffen waarin de volgende
gegevens zijn opgenomen:
Aard, hoeveelheid, datum van afgifte, transporteur en (eind)bestemming van de afval- en
reststoffen die verwi,iderd worden uit de inrichting, met vermelding van de code volgens
de landelijke afvafstoffenlijst, uitgesplitst naar:
- hergebruik;
- nuttige toepassing;
- eindverwerking (storten, verbranden, composteren of een andere verwerkingswijze).
Deze registratie dient te worden bewaard in het centraal register (voorschrift A.2).
De vergunninghoudst~r dient de wiejze waarop bovenvermelde afvalstoffenregistratie
moet plaatsvinden door middel van schriftelijke instructie vast te leggen. Deze instructie
dient altijd op de werkplek van de uitvoerende personen aanwezig te zijn. De instructie
dient tevens bewaard te worden in het centraal register (voorschrift A,2).
Jaarlijks voor 1 april dient vergunnínghsudster een jaaroverzicht van de genoemde
afvalstoffenregistratiegegevens van het voorafgaande kalenderjaar, aan de directeur te
sturen. Deze jaarlijkse rapportage dient te worden opgezet in overleg met en ten
genoegen van de directeur,

3.

4,
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5.

Monitoring
De geregistreerde gegevens dienen jaarlijks te worden beoordeeid op het verloop in de
hoeveelheid afgevoerd afval en de magetijkheid van het voorkomen, beperken of
hergebruiken van de vrijkomende afvalstoffen. Indien daarbij belangrijke negatieve
afwijkingen ten opzichte van te verwachten hoeveelheid afval blijken op te treden, moet
zo mogelijk de oorzaak van deze afwijking worden bepaald. De resultaten van de
hiervoor genoemde activiteiten dienen te worden vastgelegd in het centraal register
(voorschrift A.2).

J.

OP- EN OVERSLAG VAN STOFFEN MET BETREKKING TOT HET
BRENGSTATION
(exclusief Kga)

1.

Vaste afvalstoffen zoals puin, schoon hout, takken, glas, metaat en dergelijke, moeten
naar soort gescheiden worden opgeslagen in de daarvoor bestemde containers, Tenminste
éénmaal per werkdag, in elk geval aan het eind van elke werkdag, moet zwerfvuit
worden verzameld in de daartoe bestemde opslagmedia.
Aan het einde van de werkdag moeten alle gedeeltelijk gevulde containers, waarin
brandbaar ofverwaaibaar afLal is gestort, worden afgedekt met een deksel, een zeil of
een net.
Op het perron in gebruik zijnde containers moeten in een goede staat van onderhoud zijn
en worden gehouden.
Stankverspreidende afvalstoffen mogen niet op de inrichting worden geaccepteerd.
Hiervan uitgezonderd wordt het gestelde in de voorschriften A. 11 en A. 12 (opslag
kadavers).
Er mag op de inrichting geen brandend of smeulend afval worden geaccepteerd.
Aangetroffen zakken met huisvuil dienen onmiddeltijk uit de vracht te worden
verwijderd en opgeslagen in een container of worden gevoegd bí.j vrachten afval bestemd
voor verdere bewerking bi.j een daartoe bevoegde vergunninghoudster.

2.

3.
4.

5.
6.

8.

Afvoer/opsfag van afvatstoffeu
Aan het einde van de werkdag moeten alle volle containers worden of zijn afgevoerd,
uitzonderingen hierop vormen de containers welke puin, hout en metaal bevatten.
Voor het weekeinde en feestdagen dienen volle containers waarin zich brandbare en/of
verwaaibare afvalstoffen bevinden, te zijn afgevoerd. In het weekeinde of tijdens
feestdagen mag per soort brandbaar /verwaaibaar afval slechts een afgesloten of met een
zeil afgedekte container aanwezig zijn.

9.

Registratie
Vergunninghoudster dient van de af te voeren afvalstoffen een registratie bij te houden
die voldoet aan het gestelde in de voorschriften 1.2 en 1.3.

K.

KGA-DEPOT - registratie, administratie en stagnatie -

7.

1.

Registratie
Vergunninghoudster dient een registratie bij te houden, conform het ALS. ingedectd
volgens de afvatstoffencode lijst, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
1. Ontvangst:
datum, herkomst, aard en hoeveelheid in kg, voor zover afkomstig van bedrijven.
2. Afvoer:
datum, hoeveelheid in kg, aard, vervoerder en bestemming van alle afgevoerde
gevaarlijke afvalstoffen.
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2.

3.

4.

5.

6.

Verg~uminghoudster dient wekelijks een opname te maken van de in het Kga-depot
aanwezige hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen. tn dit overzicht worden de
hoeveelheden in kg per categorie en per compartiment weergegeven.
Administratie
je in voorschriften K. I en K.2 genoemde registratie en overzicht dienen in een
administratie te worden verwerkt.
Vergunninghoudster dient binnen 2 maanden na het van kracht worden van deze
beschikking een voorstel omtrent de opzet en wijze van uitvoering van de administratie
van gevaarlijke afvalstoffen ter goedkeuring aan de directeur aan te bieden.
Vergunrtinghoudster is verplicht haar administratie en registratie uit te voeren conform
de goedgekeurde administratie.
Het in voorschrift K.3 gestefde is ook van toepassing indien de administratie / registratie
reeds eerder door de directeur is goedgekeurd.
Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de administratie afs bedoeld in het
voorschrift BL.3 dienen tevoren schrifteli.ik ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het
bevoegd gezag.
Bewaren van de te registreren gegevens
Vergunninghoudster dient de opzet en wijze van uitvoering van de administratie: /
registratie van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in voorschrift K.3 op de werkplek en
in het centraal register te bewaren.
De afzonderIÍjke gegevens van de registratie, conform de voorschrif&n K. 1 en K.2,
behoeven niet te worden opgenomen in het centraal register (voorschrift A 2). ín dit
geval dient wel in het centraal register te zi,jn aangegeven waar deze registratie zich
bevindt.
Stag na tic
Indien het bewaren van gevaarlijke afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient
vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan dc directeur. Deze
mededeling dient gegevens te bevatten over:
1. de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden bewaard;
2. de tijdsduur van de stagnatie.

L.

KGA-DEPOT - uitvaering en gebruik -

1.

Het Kga-depot dient te voldoen aan de volgende artikelen van CPR 15 1:
hoofdstuk 4 fbegripsomsel~rijvingen);
l
hoofdstuk 6; met uitzondering van de artikelen 6.2, 6.3, 6,4.3,6.6.3 en 6.9;
*
hoofdstuk 9, met uitzondering van de artikelen 9.1,1,9.1.2;
.
hoofdstuk 11_
De in het Kga-depot aanwezige hoeveelheid gevaarlijk afval mag gezamenlijk niet meer
dan 10 ton bedragen.
Alle handeIingen met stoffen moeten op een vloeistofdichte vfoer plaatsvinden.
In het opslaggedeelte van het depot mag uitsluitend opslag van de aangevoerde
gevaarlijke afvalstoffen plaatsvinden. fn de sorteerruimte van het depot mag geen opslag
plaatsvinden.
Gemorste (vast en vloeibare) afvatstoffen (ook in opvangbakken) moeten zo snel
mogelijk worden geneutratiseerd, geabsorbeerd of opgenomen op cen zodanige wijze dat
verspreiding wordt voorkomen. Hiertoe moet in of nabij de opslagplaats voldoende
neutralisatie en/of absorptiemiddel aanwezig .zijrt. De aard en de hoeveelheid moet zÍjn
afgestemd op de aard van de afvalstoffen en op de grootte van de opslagplaats.
l

3i.

3.
4.

5,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
13.

Sorteerruimte
1.. Net aanbieden c.q. accepteren van gevaarlijke afvalstoffen moet in de sorteerruimte
van het Kga-depot geschieden. Alleen in deze ruimte zijn sorteer-, overtap- en/of
ompak-werkzaamheden toegestaan. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een
speciaal voor de te verwachten gevaren ingerichte sorteerruimte. De sorteerruimte
dient te zijn afgezonderd van de opslagruimten van het Kga-depot.
2. Het depot dient zodanig te zi.jn ingericht dat het aanbieden van gevaarlijke
afvalstoffen via de sorteerruimte moet geschieden3. tn de sorteerruimte vinden activiteiten plaats waarbij de aard van de gebrachte
afvalstoffen wordt bepaald en gelijksoortige afvalstoffen en gevaarlijk afval worden
samengevoegd. Dit betreft veelal het samenvoegen van kleinverpakkingen in een
bulkverpakking. Alleen bij stoffen als afgewerkte olie, fixeer en ontwikkelaar is het
toegestaan om de inhoud van kleinverpakkingen samen te voegen.
Overkapping
De sorteerruimte van het depot moet zijn overkapt en afgeschermd ter bescherming tegen
directe weersinvloeden, zodat ongestoord onder elke weersomstandigheid gewerkt kan
worden.
Opvangbak
De vloer van de sorteerruimte van het depot moet naadloos zijn. Vloer, wanden en
drempel(s) onder de deur(en) moeten tezamen een vloeistofdichte bak vormen. De
opstaande randen moeten minimaal 2 - 3 cm heug zijn.
Brandwerendheid
De wanden, deuren en het dak van de sorteerruimte moeten een brandwerendheid hebben
van minimaal 30 minuten.
Ventilatie
In de sorteerruimte dient ventilatie (natuurlijke en/of mechanische) aanwezig te zijn.
Deze ventilatie moet een dusdanige capaciteit hebben dat alle schadeiijke enlof
hinderlijke gassen, dampen of stof die vrij kunnen komen bij de verwerking van het
(gevaarlijk) afval, verwijderd worden. Een goede ruimtelijke ventilatie kan door middel
van roosters plaatsvinden. De ventilatie-openingen moeten dan in een wand nabij de
vloer en in een andere wand nabij de overkapping of in de overkapping zijn aangebracht.
De openingen moeten zover mogelijk uit elkaar zi.jn gelegen. De openingen moeten zijn
voorzien van niet afsluitbare ventilatieroosters, die elk een luchtdoorlatend oppervlak
van tenminste I dm2 moeten hebben.
Een mechanische ventilatie moet een ventilatievoud hebben van minimaal 4 maal per
uur. Eventuele spotafzuiging nabij de plaats, alwaar eventueel verpakkingen worden
geopend, kan aanvullend piaatsvinden.
Stellingmateriaal
Een stelling voor de opslag van emballage moet voldoende sterk en stabiel zijn.
Vluchtmogelijkheid
In het depot moet er naast de voor normaal gebruik dienende toegang of uitgang, nog
een, zoveel mogelijk aan de andere zi.jde van het depot gelegen uitgang, aanwezig zijn,
die gelegenheid biedt tot ontkoming. Deuren en vhrchtwegeu moeten op eenvoudige
wijze kunnen worden geopend en de deuren moeten naar buiten draaien. De als
vluchtweg bedoelde uitgang moet zijn voorzien van het opschrift “nooduitgang” en
vrijgehouden worden.
23
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13.

Vf.

Adlhlif&&fZ
Ten behoeve van administratieve handelingen die voortkomen uit de inname van
(gevaarliljk afval), moet een ruimte beschikbaar zijn die geen deel uitmaakt van de
opslaprimte en de sorteerruimte.

te bepaten dat een exemplaar YÉHI dit besluit zal worden toegezonden aan:
1. Gemeente De Marne, Postbus 11,9965 ZG Lsens;
2. de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen, Postbus 630,
9700 AP Groningen;
3. de regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne te Groningen,
Postbus 3902O,Q?OO RM Groningen;
4. de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, Postbus 30032,970O RM
Groningen;
5. Ministerie van VROM, Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg, Directie afvalstoffen
A/645, postbus 30945,2500 GX Den Haag;
6. de tloofdingenieur-Directeur van het R.I.Z.A., Postbus 17,8200 AA Lelystad;
7. het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 2 1-3440 AE Woerden;
8. een bekmghebbende op wiens verzoek wij de persoonlijke gegevens op z@/haar verzoek
niet bekend maken;
9. de secretaris-directeur van Waterschap Noorderzijivest, Postbus 18,970O AA Groningen.

Groningen, 5 september 2000.
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Vergunninghoudster :
ons college
De directeur
De dienst
Alara
Afvalstoffenfijst

:

BAGA
Bewaren

Bulkverpakkingen :

Centraal Register :
CPR

CPR 15-1
CPR 9-6
dB(A)
Draagbaar blustoestel :
Emballage

Equivalent
geluidsniveau

:

Gevaarlijk

:

Kga-depot

Afval

Gemeente Re Marne
Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van
de Dienst Ruimte en Milieu, postbus 630,970O AF Groningen;
De directeur van de Rienst Ruimte en Milieu, postbus 630, 9700 AP Gaoningen;
Re dienst Ruimte & Milieu van de provincie Groningen, postbus 630,
9700 AP Groningen;
as low as reasonably achievable (art 8.11 lid 3 van de Wet mifieubeheer).
Codelijst, samenvoeging van de Handleiding Afvalstofeode en de LWCAcodering.
Besluit Aanwijzing Gevaarfijke Afvalstoffen
Het tijdeIijk opslaan van -van anderen afkomstige- (gevaarlijke) afvalstoffen in speciaal daarvoor bestemde en gereserveerde bewaarfacititeiten met
het oog op afgifte van deze afvalstoffen.
Verpakkingen, ín de vorm van metalen of kunststof deksel- of drumvaten,
bakken of boxen, waarin de aangeboden klein verpakkingen worden opgeslagen in het depot en worden afgevoerd.
Register die voldoet aan voorschrift A.2 van deze beschikking en altijd
aanwezig is binnen de inrichting.
De Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgaven
van het directoraat Generaal van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, postbus 90804,2509 LV Voorburg;
De CPR-richtlijn “OpsIag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van
vloeistoffen en vaste stoffen 0- 10 ton), tweede druk 1994.
De CPR-richtlijn “Vloeibare aardolieprodukten, buitenopslag van k3producten in bovengrondse staIen tanks (tot 1 SOm3)“, eerste druk 1994.
Een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten opzichte van een referentiedruk van 20 uPa;
Toestellen die voldoen aan het “Besluit Draagbare Blustoestellen 1986”
(Staatsblad 1986,553).
Glazen flessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 liter, metalen
bussen tot 25 liter, stalen vaten of fiberdrums tot 300 liter, papieren of
kunststofzakken, laadketels en kunststof kratten.
Het geluidsniveau is in het algemeen over een langere tijdsperiode niet
constant. Om een maat van geluidsniveau en dus de mogelijke geluidhinder te bepalen wordt gewerkt met een energetisch gemiddeld
geluidsniveau over die periode.
chemische afvalstoffen en afgewerkte olie, zoals aangewezen in het RAGA.
Klein-gevaarlijk-afvaldepot voor de inname van klein chemisch afval afkomstig van huishoudens (Kca) en kleine hoeveelheden klein gevaarlijk
afvaf afkomstig van bedrijven (Kga).

.

Kleine hoeveelheden

:

Klein gevaarlijk afval
Wit4
Klein verpakking

:

LWCA
Maximaal
geluidniveau

:

NEN
Onbrandbaar

:
:

Overtap- en
ompakactiviteitcn

:

PMV
Sotieerruimle

:
:

VLG

:

:

:

50 kg bedrijfsgevaarlijk afval per afgifte per afvalstof, tot max 200 kg/
jaar;
gevaarlijk afval afkomstig uit huishaudens en (kleine hoeveelheden) van
bedrijven, tenzij anders vermeld;
Verpakkingen, waarin de probteem (afval}-stoffen of gevaarlijk afvaf op
het gemeentelijk depot worden aangeboden;
tandefijke Werkgroep Chemisch Afval;
Een maat voor het hoogste momentane geluidsniveau, gemeten in de meterstand “fast”;
De EJederlandse norm NEN;
H-let onbrandbaar zi.jn overeenkomstig het bepaalde in NEN 3881, uitgave
1975;
Activiteiten in de sorteerruimte, waarbij gelijksoortige afvabtoffeo en gevaarlijk afval worden samengevoegd;
Provinciale Milieu Verordening van de provincie Groningen;
Ruimte, waar dc ontvangen afvafstoffen en gevaarlijk afval worden gesorteerd op grond van de samenstelling met het oog op afvoer en
verwerking bij derden;
Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen
(stmf. 1939, lS9).

BIJLA GE 2

VaststeUín~ refcrentieniveau van het otigevingsgeiaid
Meetrapport,

rond tkmeeraleewerf
datum

Set, bestaunde uit:
De Marrze te Leem

3 mei 2000 (irtci. Bijlage 1) i22cl. z3

- Overzichtstekening “Ligging rekenpunten Gemeentewerf De Marne (dagperiode)
- Overzïehtstekening ‘l;ìgging rekequttten Gemeentewerf De Marne (nachtperiode)
- Berekening geiaidsbelasíing op waarneemp~aten (versie : V6.3) 21) maart 2&%l
- Rapport invoergegevens overdrachtsberekening {versie: V6.3) 20 maarf 21)uO

is m de “Handreiking industrielawaai en vergunnmgverlcrung” gtdcfinieerd ais dc hoogste waarde van de v-olgende geluidsniveaus:
l
Het L95 van het omgevingsgeiuid exclusief de bijdrage van de zogenaamde ‘ulet-omgeviugseigen
bronnen’, Deze lxrtste zijn geluidsbronnen welke naar de mening van de bevoegde overheid niet in
het betreffende gebied thuis horen. daar niet geaccepteerd worden of slechte tijdehjk aanwezig zijn.
* Het optredendc equiv~alente gehudsniteau in dB(A). veroorzaakt door zoneringspfichtige weg~~kcursbronnen.
minus 10 dB(A). Voor de nachtelijke periode worden alleen wegverkeersbronnen in
rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 580 motorvoertuigen gedurende de nachtperiode.
Het r&rer&&enu \:;ln het cm~e~%~gsgeîuid

De inrichting is in de representatieve bedrijfssituatie uitsluitend in de dagperiode in bedrijf. Incidenteel
vinden transportbew~egingen en laad- en losactiviteiten plaats in de avond- en nachtperiode Voor de
nachtperiode (die voor de imichting maatgevend is ten apzichte van de avondperiode) is het referentieniveau indicatief (alleen op basis van berekeningen) vastgesteld.
Het referentieniveau is bepaald op een aantaL punten. gelegen ter plaatse van de gevels van woningen
rond de inrichting. De metingen en berekeningen zijn voor de dagperiode uitgevoerd op 1.5 meter hoogte
(uitgezouderd op punt i 1 met een hoogte van 5 meter) en voor de nachtperiode op 5 meter.
h4emgen tS3
Het L95 XXI het omgevtigsgeltud is door middel van metingen vastgestefd. Het rapport
rapporf vau
vau deze
deze
metingen
metingen d.d.
dd. 3 mei
mei 2000
2000 isisbijgevoegd
bijgevoegd @laden
@laden 3-7
3-7 van
van deze
deze bijlage}.
bijlage}. De
De gemeten
gemeten niveaus
niveaus zijn
samengevat in onderstaande tabel.

Het LAeq van het wegverkeer is door middel van berekeningen bepaald. De berekeningen zijn
uitgevoerd voigens Standaard-Rekenmethode LI uit het “Reken- en me&voorscti& verkeersfawaai”, de
regeling als bedoeld in artikel 102 van de Wet geluidhinder.
Bij de berekeningen is uitgegaan van gegevens uit de ‘Verkeerswaamemingen
1999” van de Provincie
Groningen. De zoneringsplichtige weg is de Provinciale weg, de N351, van Groningen, via Winsum,
Mensingeweer. Leem en Uhum naar Lauwersoog, wegvak Baron v. Asbeckweg Wehe - Breekweg
Leens. De werkdagintensiteit bedraagt 5829 motorvoertuigen per etmaal. Gelet op de toename van de
t-erkeersintensiteit op dit wegvak in de perioden i997/98 en 1998/99 is rekening gehouden met een
toename van 5% tot het jaar 2090.
Op grond van de gegel-ens van een nabijgelegen telpunt kan de volgende verdehng over de verschillende
it-oertmg categorie& xvorden gt&anteerd:
* richting Mensiugewecr: 7.7% middelzwaar verkeer en 4.9% zwaar verkeer, overig: 87.4%.
verkeer en 4.6% zwaar verkeer, overig: 88.4%.
l richting Leens: 7.0 ‘G middelzwaar
Uit het werkdag-uurgemiddelde in 1998 op provinciale wegen in de provincie Groningen va?t een
gemiddelde daguurintensiteit af te leiden van fi.TX% en een nachtuurintensiteit van 0.9 1% (gegevens van
19Q9 zijn nog niet beschikbaar). Uitgegaan is van een rijsnelheid van 80 km/h. De wegdekverharding is
531X O/ I 1 type 2. Hiervoor geldt geen geluidsreductie ten opzichte van fijn asfalt.

De berekeningen zijn uitgevoerd in het ~erkeersia~~~i-rekenmodel
van dgmr. versie V6.3.
De invoergegevens. de rekenresultaten en een grafischc weergave \xn het model zijn bijgevoegd in dc
bladen 8-20 KM deze bijlage. De ligging van de gehanteerde rekenpunten komt overeen met de
referentiepunten in de gehndsvoorschrifien (zoals aangegcien in bijlage 4c bij dit besluit).

Een samenvatting van het gemeten L9C en de berekende ni\~~aus LAeq minus 10 dB in dB{A) is voor de
dagperiode gegeven in anderstaande tabel. Het referentiemveau is het hoogste van beide niveaus.

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

Opmerking:
De herekende niveaus van het wegverkeer op de achtergevels van de woningen 1-4 zijn lager dan die op
de voorgevels (hoogte 1.5 meter). Dit wordt veroorzaakt door de schuurtjes achter de woningen, die het
geluid van de Provinciale weg afschermen.
Het L95 is maatgevend WOU het referentieniveau. Het is daarom tvaarschijnjnlijk dat op de punten waar
het L95 niet is gemeten. aanmerkelijk hoger is dan de aangegeven berekende waarde.

Voor de nachtperiode zijn alleen berekeningen van het LAeq van het wegverkeer uitgevoerd. Het
referentieniveau is gelijk aan of hoger dan dit niveau. De resultaten worden samengevat in onderstaande
tabel (niveaus in ds(A)).

Datum
Behandeld door
Onderwerp

: 3 mei 2000
: M. Apperto, bureau Milieuzorg en Toezicht
: meting omgevingsgeluid gemeentewrf te teem

MEETRAPPORT
inleiding.
De gemeentewerf te Leens (gemeente De -Vanre) omvat ondermeer een werkplaats en een
(toekomstig) brengstation voor afvalstoffen. De mrrchting bevmdt zich in de bebouwde kom. Nabij de
inrichting zijn woningen gesitueerd. In verband met een (toekomstige) vergunningaanvraag in het
kader van de Wet milieubeheer is door het bureau Milieuzorg en Toezicht op 26 april en 2 mei 2000
geluid gemeten ter bepafing van het referentieniveau van het omgevingsgelurd ter plaatse.
Het referentieniveau van het omgevinpsgeluid is gedefinieerd als de hoogste van de twee solgende
waarden:
1. het geluidsniveau dat gemeten over de beoordelingsperìode gedurende 95% van de tijd wordt
overschreden (L95);
2. het over de IxourdelingsperÍode optredende geluidsniveau (Laeq) ten gevolge van
wegverkeerslawaai minus 10 dg(A);
Op verzoek van het bureau Milieuvergunningen is het L95 als referentieniveau voor het
omgevingsgeluid gemeten. Gemeten is volgens het KG rapport IL-HR-15-01, richtlijnen voor
karakterisering en meting van omgevingsgeluid.
Besthriivirw van de situatie ter Aatse.
De gemeentewerf te Leens is gelegen in de bebouwde kom direct ten zuiden van de provinciaIe weg
Groningen- Lauwersoog (N361). In de nabijheid van de mrxhting is in hoofdzaak woonbebouwing
aanwezig. De dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de R. Ritzemastraat 9 D. De R. Ritzemastraat is
een van de doorgaande wegen in de bebouwde kom weike naar het dorpscentrum leidenOp verzoek van het bureau Miheuvergunningen is gemeten op 4 meetpunten. Die meetpunten zijn
gelegen bij de achtergevels van een viertal woningen in de umgeving van de gemeentewerf. Het
betreft de vier woningen R. Ritzemastraat 9A tim 9D. Gekozen is voor meten gedurende de
dagperiode. Die zal maatgevend zijn omdat de inrichting slechts overdag in werking is.
meetpunt A

: achtergevel woning 9A (rekenpunt 10 akoestisch model)

meetpunt B

: achtergevel woning 9B (rekenpunt 2 akoestisch model)

meetpunt C

: achtergevel woning 9C (rekenpunt 9 akoestisch model)

meetpunt D

: achtergevel woning 9D (rekenpunt 1 akoestisch model)

Alle meetpunten zqn gelegen op een afstand van rurm 10 meter van (de toekomstige ligging van) de
gemeentewerf Meetpum 9D is het dichtstbtj de N361 gelegen (ca. 150 meter), meetpunt 9A het verst
daarvan af (ca. 250 meter). Meetpunt 9A ondervindt de meeste invloed van de dorpskern.
Bovengenoemde meetpunten zrjn aangegeven op een situanesehets,

zie

Bijlage 1

.

.

Op al de meetpunten A tot en met D worden de niveaus van het achtergrondgeluid met name bepaald
door het wegverkeer op enerzjjds de N361 en anderzijds de R. Ritzemastraat. Van de 4 meetpunten
wordt meetpunt D het meeste beïnvloed door de N361. De beïnvloeding door de R. Ritzemaweg is
voor al de meetpunten naar verwachting min of meer gelijk.
0p meetpunt A wordt de meeste invloed van het centrum van het dorp met andermeer een basischooI
ondervonden.

Gebmikte meetaouaratuur
Gebruik is gemaakt van de volgende meetapparatuur;
Apparatuur
Modulaire Geluidsanatysator
Microfoon voorversterker
Microfoon
Kalibrator
Windbol

Blx
2260
ZCOO26
4189
4230

Fabrikant
BrüeI & Kjm
Brüel & Kjrer
BrüeI & Kjax
BriieI & Kjax

. .. .. . .

Meetomstandi@eden.
Re geluidmetingen hebben plaatsgevonden op 26 april 2000 tussen 9.30 en 11.55 uur (meetpunt A-C)
en op 2 mei tussen 12.30 en 13.15 uur (meetpunt D). De meetomstandigheden en resultaten waren als
volgt .

meetpunt A
1 effectieve meettiid
windrichting
windsnelheid
”

26-04-2000
30 minuten I
140 (zo)
2mJs

2

resuftaten
L95

43,s dB(A)

ResuítatenltonctusieS
Het L95 mveau voor de dagperiode bedraagt:
-

13.8 dB(A) voor meetpunt
4 1.2 dB{ A) voor meepunt
4 1.7 dB(A) voor meetpunt
43 .S dB(A) voor meetpunt

A:
B:
C:
D;

Het verschil tussen de sier referentieniveaus van het omgevíngsgeluid is beperkt. Meetpunt A en D
zijn hoogst. Voor meetpunt A is dit wellicht verklaarbaar vanuit de ligging het dichtst bij de
dorpskern in combinatie met het ontbreken van afscherming aan die zijde in de vorm van een
schuurigarage. De dorpskern bevat ondenneer een baslschool. tijdens de meting waren spetende
kinderen akoestisch herkenbaar.
Meetpunt D heeft wellicht een hoger referentienweau voor het omgevingsgeluid door de ligging het
dichtst bij de N361.
De meetpunten 8 en C werden beide in hoge mate afschermt door schuwtjes/garages en schuttingen,
Xaar verwachting is daardoor het referentieniveau voor het omgevingsgeluid voor die beide
meetpunten lager uitgevallen.
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Considerans :
1.
Aanvraag vergunning en procedure
Gevolgde procedure
2.
Gronden van de beslissing
a.
Brengstation en Kga-depot
B. Termijn van de vergunning
C. Overige aspecten met betrekking tot de gemeentewerf
3.
Afsluitende overwegingen
Voorschriften :
A.
Algemeen
B.
Veiligheid
c.
Bodemaspecten
Energie
a.
E.
Opslag
E. I verfopslag
6.2 opslag en gebruik van gassen
E.3 bovengrondse opslag van vloeibare aardolie-produkten.
e
Opslag in tanks
.
Opslag in emballage
E.4 opslag strooizout
Werkplaatsen
F.
F. 1 algemeen
F.2 werkplaats bouw
F.3 timmerwerkplaats
F . 4 garagelwerkplaats
G.
Wasplaats
H.
Geluid
Binnen de inrichting ontstane afvalstoffen
1.
Op- en overslag van stoffen met betrekking tot het brengstation (exclusief Kga)
J.
Kga-depot - registratie, administratie en stagnatie K.
Kga-depot
- uitvoering en gebruik 1,.

