Groningen, 6 juni 1935.
Nr. 95/9068/23/10,
MB,
GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRQNINGEN

Beschikken hierbij op de vergunningaanvraag van A. Buter te Ter Apel.
1, Aanvraapi

veraunning

Qp 29 december 1994 ontvingen wij van A. Buter te Ter Apel een aanvraag om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor het oprichten en Ln werking
hebben van een shredderinrichting voor afvalhout, alsmede her in werking
hebben van een containeren transportbedrijf op een perceel aan het Ruiten A
Kanaal Zuid 2% te Ter Apel.
Deze

aanvraag

is

gebaseerd

op

artikel

2. Gevolgde procedure ínnevolne.de
bestuursrecht (AWB)

8.1, lid a en c van de Wet milieubeheer.

Wet milieubeheer OM) en de Algemene

wet

Wij hebben voor deze aanvraag de in Afdeling 3.5 juncto Af&íng 4.X.1. van de
AWB en hoofdstuk 13 van de WM voorgeschreven procedure gevolgd.
De aanvraag om vergunning en de ontwerp-beschikking zijn bekend gemaakt en ter
inzage gelegd van 18 april 1995 tot en met 16 mei 1995.
Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het aanvragen
van een gedachtenwisseling omtrent het ontwerp van de beschikking.
Wij merken op dat bij ons college daarvoor geen verzoek is gedaan.

Bij brief van 8 februari 1995 is door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Vlagtwedde advies uitgebracht omtrent de
vergunningaanvraag.
Daarbij ís het volgende opgemerkt:
"In het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek wordt aangegeven dat de
equivalente geluidniveau's van 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avondrespectievelijk nachtperiode aanvaardbaar zijn. Gelet op het rustige karakter
van de omgeving van de inrichting dienen de equivalente gefuidníveau's ons
inziens echter te Worden gerelateerd aan het heersende referentieniveau ter
plaatse. Wij verzoeken u in de ontwerp-vergunning hiermee rekening te houden".
4. Besarekinn

van het advies van de Eem@ente

VhQtWedde

De gemeente stelt terecht dat bij vergunn%ngverlening rekening moet worden
gehouden met referentieniveau van het achtergrondlawaai. Deze normering is in
overeenstemming met de Circulaire industríelawaai.
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- 2 De omgeving van het bedrijf kan, conform de Circulaire industrielawaai worden
gekarakteriseerd als een rustige woonwijk met een streefwaarde van 45 dB(A) en
een maximale grenswaarde van 50 dB(A).
Op het terrein van de inrichting bevindt zich een houtshredder-installatie.
Verder wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan en vinden in de dag-,
avond- en nacht respectievelijk 34, 5 en 5 transporten plaats.
De houtshredder en mobiele kraan zijn uitsluitend in de dagperiode in bedrijf.
Maatregelen
Omdat de houtschredder een dominante en de enige stationaire bron ís, komt
deze in aanmerking voor maatregelen (afseherming). Door toepassing van een
scherm kan het geluidniveau bij de woningen ten gevolge van de houtshredder
met 5 dB(A) worden gereduceerd. Dit levert ten opzichte van de gehele
inrichting een reductie op van ca. 2 dB.
Voorts voldoet de inrichting aan de grenswaarden met betrekking tot
piekgeluiden.
Wij zijn
mogelijke
middelen
beginsel
Wij zijn
verleend

van mening dat door het aanbrengen van een geluidsscherm het laagst
..
geluidniveau bereikt wordt dat op deze locatie met redelijke
kan worden bereikt. Hierdoor wordt in principe voldaan aan het ALMA;;+'
zoals in de Wet milieubeheer is vastgelegd.
van mening dat onder deze omstandigheden vergunning kan worden
met een geluidgrenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode.

5. Overweainaen ten aanzien van de vernunninnaanvraaq
Wij hebben bij het nemen van onze beslissing onder andere de volgende
aspecten betrokken, respectievelijk hebben wij rekening gehouden met de
volgende aspecten.
5.1

Bestaande

toestand

van

het

milieu

De inrichting zal worden opgericht op een gedeelte van een terrein van de
voormalige aardappelmeelfabriek aan het Kuiten A Kanaal te Ter Apel en is
ruimtelijk gescheiden van het bedrijfsterrein door middel van een aarden wal
De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich ten noorden van de inrichting op
een afstand van ca. 100 m vanaf de terreingrens,
Op het terrein ligt een industriele
bestemming.
In de onmíddelijke omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden
aanwezig die een bijzondere bescherming vereisen,
5.2 Gevoiaen VQOT het milieu
Geluid
Wij verwijzen
Vlagtwedde.

hierbij

naar

onze

overwegingen

inzake

het

advies

van

de

gemeente

Geur
De input van de te bewerken afvalstoffen bestaat in hoofdzaak uit houtafval.
Dit hout komt voornamelijk vrij bij het scheiden en sorteren van bouw- en
sloopafval in daartoe aangewezen inrichtingen.
Voorts komt dit houtafval vrij op de diverse sloopprojecten, alwaar door
middel van selectief slopen het hout separaat van het overige sloopafval wordt
opgeslagen en afgevoerd.

...
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Het houtafval is na bewerking (vershredderen) zeer goed af te zetten in
ondermeer de houtverwerkende industrie.
In de regel is dit vrijkomend houtafval niet organisch en/of chemisch
verontreinigd, zodat de kans op geuroverlast vrijwel niet aanwezig is.
Voorts mag op de inrichting geen stankverspreidend afval worden aangevoerd
(zie voorschriften 1.8 en 1.9).
Re geuremissie, zowel van de in opslag zijnde voorraad als van het in de
aanvraag omschreven bewerkingspraces (shredderen) is nihil, zodat het stellen
van specifieke geurvoorschriften (geurnormen) aan de vergunning niet
noodzakelijk is.
Wij verwachten derhalve dat de inrichting geen geuroverlast zal veroorzaken.
Bodemverontreiniging
Het shredderproces geschiedt in de openlucht op een door middel van beton
verhard terrein.
Gezien de aard van het te bewerken materiaal, alsmede het bewerkingsproces,
kan worden gesteld dat de onderhavige activiteiten geen potentiële bedreiging
eventuele
bodemverontreiniging
voor de kwaliteit van de bodem vormen, zodat
nagenoeg is uit te sluiten.
Derhalve verwachten wij dat de bodem niet verontreinigd zal raken.
Wel zal vanwege de vergunninghoudster de zgn. "nulsituaCîe"
vastgelegd moeten
worden en dient de nodige zorgvuldigheid te worden betracht om de kans op
eveneuele toekomstige bodemverontreiniging nagenoeg uit te sluiten (zie
hoofstuk 3., Bodembescherming).
Ongedierte
Op de inrichting zal hoofdzakelijk hout en uit hout verkregen materialen
worden aangevoerd, hetgeen weinig aantrekkingskracht zal hebben op ongedierte.
Wij verwachten derhalve dat de inrichting geen ongedierte zal aantrekken.
Overigens dient ongedierte in voorkomende gevallen wel effectief te worden
bestreden (zie voorschrift 1.11).
Enargíe en grondstoffengebruik
shredderan van afvalhout is energie nodig in de vorm van brandstof
voor de aandrijfmotor van de shredderinstallatie.
Voorts zal voor de input gebruik worden gemaakt van een vrachtwagen en een
kraan.
De onderhavige activiteiten plegen echter geen onevenredig hoge aanslag op de
huidige
energiebronnen.
De noodzaak van energie-extensiveríng is derhalve vooralsnog niet aan de orde.
Wel dienen bij vervanging of nieuwplaatsing
van toestellen en installaties de
energie-armste technieken te worden toegepast (zie voorschriften 1.19 en
Voor het

1.20).

De activiteiten zijn voorts gericht op een beperking van het primaire
Door het bewerken van houtafval ontstaan secundaire
grondstoffengebruik.
grondstoffen in de vorm van halfprodukten, welke zeer goed zijn in te zetten
in produktieprocessen bij ondermeer de houtverwerkende industrie.
Yerkeexsaantreklcing
Het perceel waar de inrichting zal worden opgericht grenst aan woonbebouwing
maar is planologisch bestemd tot industriële doeleinden.
Het perceel wordt aan de noordzijde begrensd door het; Ruiten A-Kanaal Zuid.
Aan en afvoer van en naar de inrichting vindt alleen plaats via deze weg.

- 4 Het Ruiten A-Kanaal Zuid ís een openbare, doorgaande weg welke in oostelijke
richting naar Sellingen leidt en in westelijke richting op aansluit op de weg
Ter Apel-Emmen.
De aanvoer van houtafval gesehiedt vanuit beide richtingen.
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat het aantal verkeersbewegingen voor
vrachtverkeer ca. 34 per dag is. Gelet op dit aantal verkeersbewegingen
vanwege de inrichting en de goede ontsluiting van het terrein, alsmede het
karakter van het Ruiten A-Kanaal Zuid als doorgaande weg, verwachten wij dat
het aankomende en afgaande verkeer geen onaanvaardbare hinder zal veroorzaken.
Toekomstige ontwikkelingen
Op dit moment zijn bij ons, danwel bij het bedrijf geen toekomstige
ontwikkelingen bekend die van invloed kunnen zijn op onze beslissing
aanvraag.

op

de

Doelmatige verwijdering van afvalstoffen
Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is primair
gericht op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. Secundair is het .~.
beleid gericht op hergebruik of de nuttige toepassing van afvalstoffen.
Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden dienen te
worden verbrand met energie terugwinníng, of als dat niet kan te worden
gestort.
Dit algemene beleid is nader uitgewerkt in het Nationale Milieubeleidsplan
(NMP) en het NMP-plus en vervolgens in het NMP 11,
In de regio komt op jaarbasis ca. 10,000 ton afvalhout vrij:
Hiervan gaat het grootste gedeelte naar de stortplaats.
Dit legt echter een onnodig groot beslag op de beschikbare stortcapaciteit,
aangezien dit hout na bewerking als secundaire grondstof goed af is te zetten
in ondermeer de houtverwerkende industrie.
De activiteiten van A. Buter sporen derhalve met zowel het landelijke- als het
provinciaal beleid inzake de verwijdering van afvalstoffen, namelijk het
zoveel mogelijk bevorderen van hergebruik en nuttige toepassing van
afvalstoffen.
Uit bovenstaande
volgende:

en

uit

de

aanvraag

om

vergunning

concluderen

wij

het

Milieubelasting
Er is vergunning gevraagd voor het bewerken van houtafval.
Door middel van het shredderproces wordt grof hout verkleind, waardoor een
halfproduct ontstaat welke als secundaire grondstof kan worden ingezet in
ondermeer de meubelplaat- c.q. spaanplaatindustrie. Het proces als zodanig is
goed beheersbaar. Verder blijkt uit de aanvraag dat de eventueel te verwachten
milieubelasting vanwege de inriehting gering is.
Re eventueel door de ínrichting te veroorzaken geluidsbelasting voldoet aan de
daaraan te stellen eisen.
Er is geen sprake van cumulatie van hinder.
Het terrein van de inrichting heeft een industriële bestemming.
Continulteit
De inrichting is verzekerd van voldoende aanvoer van houtafvalstromen en de
afzet van het geshredderde hout. De exploitatielasten worden via het
verwerkingstarief doorberekend aan de ontdoeners van het houtafval en in het
af te zetten eindproduct (geshredderd hout}, In organisatorisch- en financieel
opzicht is hiermee de continuïteit van de inrichting voldoende zeker gesteld.

.. . . .

.!.

- 5 Capaciteit
De verwerkingscapaciteit van de inrichting bedraagt ca. 20.060
per jaar.

ton afvalhout

Provinciaal mllieubeleidsplan en Afvalstoffenpfan
Bij de beslissing op de aanvraag dienen wij rekening te houden met het geldend
milieubeleidsplan (art. 8.8.2 Wm).
Tijdens haar vergadering op 14 december 1994 ís het provinciaal milieubeleidsplan 1995-1998 door Provinciale Staten behandeld en vastgesteld.
Het provinciaal afvalstoffenbeleid is gericht op het oplossan en/of
beheersbaar maken van afvalproblemen door middel van integraal ketenbeheer:
het lekvrij verwijderen van afvalstromen, vanaf het ontstaan ervan tot en met
de eindverwerking,
Duurzame ontwikkeling is hiervoor als uitgangspunt gekozen.
De taakstelling voor bouw- en sloopafval (o.a. afvalhout) is gericht op het
bereiken van 90% hergebruik en/of nuttige toepassing en 10% verbranden of
storten in het jaar 2000.
Het huidige initiatief is, in combinatie met de reeds bestaande houtshredderinrichting in de gemeente Groningen, vooralsnog voldoende om aan voornoemde
beleídsdoelstellingen te voldoen.
Teqniin van de ver$zunning
De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar, Op grond van de
Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting waarin afvalstoffen
worden verwijderd die van buiten de inrichting afkomstfg zijn, verleend worden
voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (art. 8.17,2 WM). In de onderhavige
vergunningprocedure zijn er geen redenen aan te wijzen urn de vergunning voor
een kortere períade dan 10 jaar te verlenen. Derhalve zal de vergunning worden
verleend voor een periode van 10 jaar,
Afsfuitende overweninaen
Wij zijn van oordeel, dat de onderhavige activiteiten van A. Buter bij kunnen
dragen aan een doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Voorts zijn in het
belang van de bescherming van het milieu en om gevaar, schade en hinder van de
inrichting daarbuiten te voorkomen, voldoende voorschriften aan de vergunning
verbonden.
Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen
bezwaren.
BESLISSING:
Gelet op de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet
milieubeheer en overeenkomstig de vergunningaanvraag van A. Buter van 28
december 1994 incluis tekeningen en beschrijvingen, alsmede de bij brief van
16 februari 1995 door A. Buter ingediende wijziging op de aanvraag, besluiten
wij :
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1.

aan A. Buter te Ter Apel een vergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1 sub
a en c van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in
werking hebben van een shredderinrichting voor afvalhout, alsmede voor
het oprichten en in werking hebben van een container- en transportbedrijf
op het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie H, nr. 8431
(ged.), plaatselijk bekend Ruiten A-Kanaal Zuid 28 te Ter Apel;

11.

de vergunning te verlenen
waarop de vergunning van

voor een periode
kracht wordt;

van 19

jaar

vanaf

het

moment

III. aan het onder 1, genoemde besluit de navolgende voorschriften te
verbinden:
BEGRIBSOMSCHRIJVINGEN
Vergunninghoudster

: A. Buter,

Ons

college

:

Het college van Gedeputeerde Staten van
Groningen, p/a de directeur van de Dienst
Milieu en Water, postbus 867, 9700 AW
Groningen.

De

directeur

:

De directeur van de Dienst Milieu en Water,
postbus 867, 9709 AW Groningen.

De Dienst

: De Dienst Milieu en Water van de provincie
Groningen.

NEN

:

A.I.S.

registratiesysteem

Nederlandse

Norm

: Afval Informatie Systeem

Preventie

:

Equivalent geluidsniveau

: Het geluidniveau is in het algemeen over een
. . . . %..
langere tijdsperiode niet constant. Om een maat
van geluidniveau en dus de mogelijke optredende
geluidhinder te bepalen wordt gewerkt met een
energetisch gemiddeld geluidniveau over die
periode.

Piekgeluidsniveau

: Het momentane geluidniveau gemeten in de
meterstand "fast".

Streefwaarde

: Grenswaarde voor het equivalente geluidniveau
die correspondeert met een
kwaliteitsdoelstelling op de langere termijn.

Norm

Din

4150

deel2

(1992)

:

Het voorkomen of beperken van het ontstaan van
afval en emissies an/o£ het verminderen van de
milieuschadelijkheid daarvan door reductie aan
de bron of intern hergebruik.

Een door het Deutsches Institut für Normung
uitgegeven norm voor het meten en beoordelen
van trillingen,

- 7 AOO-regio

: Een door het Afvalstoffen Overlegorgaan
aangewezen gebied.
: As low as resonably
achieveble;
beginsel
waarbij de voorschriften de grootst mogelijke
bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij
dat redelíjkerwíjs
niet kan worden gevergd.

1.

AlS?eme@n

1.1

In de inrichting mogen de volgende werkzaamheden plaatsvinden
- het aanvoeren en in opslag hebben van afvalhout;
- het mechanisch shredderen van afvalhout;
- opslag van grondstoffen en materialen;
- stalling van voertuigen en containers t.b.v. het transportbedríjf.

1.2

De vergunninghouder dient bij aankomst van elke partij afvalhout een
controle te doen uitvoeren ten behoeve van de vereiste registratie (zie
voorschrift 2.) en ter voorkoming van verontreinigingen zoals genoemd in
voorschrift 3.1.

1.3

De terreinafrastering moet minimaal als volgt zijn uitgevoerd:
Rond de inrichting, met uitzondering de geluldswal, moet een hek
worden geplaatst van 1.50 meter hoog en bestaande uit harmonicagaas
met een maaswijdte van maximaal 5 cm.
Boven het hek moeten drie puntdraden worden aangebracht.

l.lr

De toegang van het terrein van inrichting moet een minimale breedte
hebben van 6 meter en zodanig zijn aangelegd dat een goede verkeersbeweging mogelijk ís.

1.5

De toegang van het terrein van de inrichting dient door middel van een
toegangshek buiten openingstijden afgesloten te zijn.
In drukke perioden van het transsportbedrijf mag het terrein buiten de
openingstijden toegankelijk zijn voor werknemers die auto's moeten halen
of brengen.

1.6

Nabij het toegangshek moet een bord zijn aangebracht,
waarop tenminste het volgende duidelijk moet worden vermeld:
- naam en telefoonnummer van de inrichting;
- verbod om de inrichting buiten openíngstíjden te betreden;
- verbod voor onbevoegden het terrein van de inrichting te betreden;
- verbod voor onbevoegden om afval te storten.

1.7.1 Re elektrische installatie mag geen storing in de radio en/of
ontvangst
veroorzaken,
1.7.2

televisíe-

De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 1010.
Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar, moet de daarin
aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.

1.7.3 De terreinverlichting van de inrichting mag geen hinder veroorzaken aan
derden.
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1.8.

De inwerking zijnde inrichting mag
vanwege trilling, stank en stof.

naar

buiten

geen

hinder

veroorzaken

1.9

Indien ten gevalge van de exploitatie van de inrichting overlast voor de
omgeving optreedt, af kan gaan optreden moeten in overleg met de
direeteur van de dienst Milieu en Water adequate maatregelen ter
bestrijding af ter voarkaming van deze overlast worden genomen.

1.10

Indien daar onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een
bedrijfsstaarnis,
waardoor een situatie antstaat af kan ontstaan,
waarbij gevaar, schade of hinder is te duchten, moeten onmiddellijk
maatregelen worden getroffen om de gevolgen te beperken en/af aan deze
situatie een einde te maken.
Van deze omstandigheden moet terstond kennis worden gegeven aan de
direkteur van de dienst Milieu en Water van de provincie Groningen,

1.11

Zo vaak de amstandigheden
daartoe aanleiding geven moeten intensieve
maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen en ongedierte.

.~

1.12

buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten dagelijks
verzameld en binnen de inrichting worden gebracht.

worden

1.13

De

bedragen.

1.14

De rijsnelheid op het terrein van de inrichting mag maximaal 5 km per
uur bedragen, deze snelheidsbeperking moet bij de toegangen van de
inrichting worden aangegeven met de in het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens voorgeschreven bebording met een anderbard "geldt voor
het gehele terrein,"

1.15

Op de inrichting
19.00 uur.

1.14

De

1.17

De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting
werkzame personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning. ..i.,.,,.,

1.18

Van stilstaande
zijn.

1.19

Fysieke

hoogte

van

inrichting

opgeslagen

mag

moet

op

in

materiaal

werkdagen

goede

motorvoertuigen

technische

staat

mag

mag

maximaal

worden

gewerkt

van

onderhoud

de

motor

niet

8.00

van

meter

07.00

uur

tot

verkeren.

onnodig

in

werking

voorzieningen.

De energiekonsumptie moet worden geminimaliseerd door bij vervanging
of nieuwplaatsing van toestellen en installaties de energie-armste
technieken toe te passen (tenzij dit redelijkerwijs nie&
mogelijk is),
zoals bijv.:
- goedgedimensioneerde kompressoren, pompen en aandrijfsystemen;
- olievrije persluchtkompressoren en verbeterde persluchtsystemen;
- toerengeregelde ventilatoren;
- hoogrendements elektromotoren;
- elektronische vermogensregeling van pompen, i.p.v. smoorregeling;
- hoogrendements-stookinstal.Laties
[stoomketels,boilers,ev-ketels
e.d.);
- gaswarmte i.p.v. elektrowarmte;
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hoogrendements-koelsystemen;
energiezuinige armaturen;
spaarlampen voor aigemene verlichting;
naderingsschakelaars;
alternatieve energiebronnen.

1.20 De vergunninghoudster is verplicht om bedrijfsvoorschriften
op te
stellen over zorgvuldig werken zoals:
- tijdig uitschakelen verlichting, verwarming, en installaties;
- ploegendiensten naadloos op elkaar aansluiten;
- goed onderhouden van toestellen, installaties, motoren en
transportmiddelen;
2.

Registratie

2.1

Van alle geaccepteerde, geweigerde en af te voeren (delen van) partijen
afvalstoffen c.q, vrijkomende frakties moet in een register op een
overzichtelijke wijze ten minste worden geregistreerd:
- de naam, het adres en de woonplaats van de afzender, de ontdoener, de
vervoerder en de geadresseerde;
- de lokatie van herkomst c.q. het afleveradres;
- de datum van ontvangst c.q. afvoer;
- het kenteken van het vervoermiddel;
- de wijze van inzameling (routeinzameling ja/nee);
- de afvalstoffencode conform het A.I.S. registratiesysteem;
- het afvalstroomnummer
(indien van toepassing);
- een omschrijving van de aard en samenstelling;
- de verwijderingsmethode;
- de hoeveelheid ín gewichtseenheid (tonnen};
- reden van weigering en be-/verwerker waarnaar is doorverwezen (indien
van toepassing).
Toelichting: Deze registratie is afgestemd op de gegevens, welke
wettelijk zijn voorgeschreven en tijdens het transport (al dan niet up
een begeleidingsbríef) beschikbaar moeten zijn.

2.2

Van de afvalstoffen die overeenkomstig de voorschriften niet
geaccepteerd mogen worden, maar niettemin partijen tussen het aangeboden
afval worden aangetroffen dienen de gegevens op overeenkomstige wijze te
worden geregistreerd als in voorschrift 2.2.

2.3

De hoeveelheden van de ter verwerking aangeboden afvalstoffen dienen
door weging te worden vastgesteld.

2.4

Nabij de toegang van de inrichting, dient een registratiepost te zijn
ten behoeve van de registratie van de aangeboden afvalstoffen, die
gedurende de openingstijden bemand is,

2.5

De in voorschrift 2.01 en 2.02 geregistreerde gegevens dienen dagelijks
te worden bijgehouden.

2.5

Van de genoemde registratie moet per kalenderjaar in de maand januari
een afschrift worden overgelegd aan de directeur van de dienst Nilieu en
Water.
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2.7

Controleurs kunnen steekproefsgewijs controles uit voeren op de daarvoor
inspectievloer, De bevindingen van deze controles dienen in
een inspectierapport te worden vastgelegd, dat de volgende gegevens
aanwezige
omvat :

- afvalstroom-, begeleidingsbrief- en weegbonnummer;
- naam en adres aanbieder/producent;
- naam en adres transporteur:
- kenteken voertuig;
- omschrijving afval;
afvalstoffencode;
- herkomst afval;
- datum en tijd controle;
- aantal monsters;
- omschrijving afwijkende delen;
- ondernomen acties.
Toelichting: Voor het inspecteren van aangeboden afvalstoffen voor wat
betreft aard, samenstelling en/of herkomst, dient een vloeistofdichte en
oliebestendige
inspectievloer
te worden ingericht.
..
2.8

Ue genoemde registratie moet te allen tijde beschikbaar zijn voor
controlerende
ambtenaren,

2.9.

Van de geweigerde (delen van) partijen dient binnen 24 uur na aanbieding
de hoeveelheid, de samenstelling en de herkomst alsmede de reden van
weigering gemeld te worden aan de directeur van de dienst Milieu en
Water.

2.10 Standaard codering/categorieën

t.b.v,

houtbreekinstallatíes.

ACCEPTATIE:
Houtfraktie (hoonwaardig):
12.15.399 houtemballage, n.e.g;
12.15.599 houtafval herbruikbaar, n.e,g.
Houtfraktie (laapwaardis):
12,15.401 bouw- en sloopafvalhout (laagwaardig).
AFZET:
(non)Ferro metalen:
12.16.199 schroot (ijzer/staal),
n.e.g.
12.17.699 non-ferro metalen n,e.g.
15.62.101 restfrakties metalen
Brandbare fraktie:
14.42.151. (verbrandbare) restfraktie uit bouw- en sloopafval na sorteren
(= bewerken)
Niet-brandbare
fraktie:
15.62.121 (niet verbrandbare) restfraktie uit bouw- en sloopafval na
sorteren (- bewerken)
Grondstof Uit Afval (GUA):
- houtsnippers (hoogwaardig/grof)
t.b.v. spaanplaatindustrie;
- houtsnippers (laagwaardig/grof)
t.b.v. energieopwekking;
= houtsnippers (fijn) t.b.v. vergassing.

...
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3.

Bodembeseherminq

3.1

Het is verboden stoffen en/of materialen op of in de bodem te brengen
die (milieu) schade kunnen veroorzaken. Dit ter beoordeling aan de
directeur van de dienst MilLeu en Water van de provincie Groningen of
namens deze optredende ambtenaren.

3.2

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem ("nulsituatie")
dient,
binnen drie maanden na het van kracht worden van de Mílieuvergunning,
in
overleg met de direkteur van de dienst Milieu en Water een
bodemonderzoeksprogramia te worden opgesteld en uitgevoerd.
Het resultaat van dit onderzoek dient ter beschikking te worden gesteld
van de direkteur van de dienst Milieu en Water.

3.3

QnvoorzLene

QebeurtenLssen

Indien door welke oorzaak dan ook verontreinigende stoffen (zoals
giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke en hinder veroorzakende
stoffen) in het milieu dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt,
dient de vergunninghoudster:
a. daarvan onverwijld melding te doen aan het bevoegd gezag via het
secretariaat van het buro afval: telefoonnummer 050-164034
of het
milieu-alarmnummer 050-180000 of fax 050-164632;
b. onverwijld maatregelen te treffen om verdere verontreiniging te
c
voorkomen;
c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het
bevoegd gezag op een milieuhygiënisch
verantwoorde wijze te bepalen;
de resultaten van zo' n onderzoek dienen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 2 maanden daarna, schriftelijk ter goedkeuring aan het
bevoegd gezag te worden overgelegd;
d. de opgetreden verontreiniging op milieuhygíëniseh verantwoorde wijze
ongedaan te maken; deze en eventuele andere akties in dit kader
moeten worden uitgevoerd onder goedkeurfng
van de directeur van de
dienst Milieu en Water;
e. van het gebeuren een volledig schriftelijk rapport uit te brengen,
als zulks door het bevoegd gezag wordt verlangd.
3.4

VloeLbare afvalstoffen dienen, ín afwachting van verwijdering uit de
inrichting, te worden bewaard ín goed gesloten vloeistofdicht vaatwerk
op een vloeistofdichte Vh2r van beton of metsel.werk met opstaande
randen, welke met de vloer een vloeistofdichte bak vormen waarin alle
vloeistoffen kunnen worden geborgen.

3.5

Afvalstoffen moeten periodiek, doch tenminste eenmaal per twee weken uit
de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden,
dat zich geen afval ín of buiten de inrichting kan verspreiden.

3.6

Het is verboden binnen de inrichting materiaal of afvalstoffen, ín
welke vorm of hoeveelheid dan ook. te verbranden.

4.
4.1

Brandvaorschrfften
Brandveiligheidsvoorzieningen ter voorkoming of beperking van brand en
explosiegevaar dienen in overeenstemming met de Commandant van de
plaatselijke brandweer te zijn getroffen.
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4.2

De plaats, inhoud en aantal van de blusmiddelen dienen ín overleg
commandant van de plaatselijke brandweer te worden bepaald.

met

de

4.3

Een schriftelijke verklaring van vorenvermelde commandant hieromtrent
dient binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning
te worden overgelegd aan de directeur van de dienst Milieu en Water van
de provincie Groningen.

4.4

De binnen de inrichting aanwezige brandblusmíddelen moeten jaarlijks
door een erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.

4.5

Uit een aan het apparaat bevestigd label of door middel van een op het
apparaat aangebrachte sticker, voorzien van datum, tijdstip controle en
handtekening moet blijken dat een periodieke controle heeft
plaatsgevonden.

4.6

Het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt
om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen
tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- en/of
reddíngsmateríaal.

5.

Houtbreekinstallatie

5.1

Accevtatíe

5 . 1 1 In de inríchtíng

mag, met inachtneming van de overige voorschriften van
deze vergunning, uitsluitend de breekbare houtfraktie worden
geaccepteerd.

5.1.2 De in voorschrift 5.1.1 bedoelde boutfraktie mag afkomstig zijn van:
sorteer/scheidingsínrichtingen,
van bouw- en sloopobjekten, van
houtbewerkende en houtverwerkende bedrijven en industriën, van
houthandelaren, houtwinkelbedrijven, meubelwinkels e.d.
Tevens mag hout worden geaccepteerd welke beschikbaar komt in de vorm
van emballage en/of verpakking.
5.1.3 Hout moet ten behoeve van hergebruik gescheiden worden aangeboden in een:++<hoog- en een laagwaardige fraktie. De hoogwaardige fraktie is
gedefinieerd als geschikt voor recycling; de laagwaardige fraktie als
geschikt voor thermische benutting.
5.1.4 De ter acceptatie aangeboden hoogwaardige houtfraktie bestaat uit alle
hout, niet zijnde: vers hout (snoeihout e.d.) hardboard, zachtboard,
geplastificeerde
houtprodukten, gelmpregneerd
hout (verduurzaamd),
spaanplaat, vezelplaat en hout dat langere tijd in het water heeft
gestaan. Het hout mag niet zijn vermengd met andere (afval)stoffen
zoals
kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier,
Toelichting: Geschilderd hout, deuren, kozijnen enz, voorzien van hangen sluitwerk en glas vallen dus wel binnen de vuorschrifL-an.

5.1.5 De ter acceptatie aangeboden laagwaardige houtfraktie bestaat uit alle
hout, niet zijnde de ín voorsehríft 5.1.3 bedoelde hoogwaardige fraktie.
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Een houtfraktie, waarin zich asbesthoudende bestanddelen, lood en
verantreinigd verpakkingsmateriaal van verf, van
hautverduurzamingsmiddelen,
van
zuren, van lijmen of van kitten (Besluit
aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, bijlage III onder U.3) alsmede de
in bijlage 1 (Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen) genoemde
afvalstoffen, die kunnen vrijkomen op bouw- danwel slooplokaties,
bevinden mag niet worden geaccepteerd;
Toelichting: indien niet toegestane afvalstoffen incidenteei
in een
geaccepteerde vracht onverwacht toch worden aangetroffen, moeten deze
onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en (naar soort) gescheiden
worden opgeslagen en regelmatig naar daartoe bestemde be- of
verwerkingsinrichtingen te worden afgevoerd,

5.1.7 n.v.t.
5.1.8 Vergunninghoudster is verplicht, voor zover de capaciteit van haar
inrichting dit toelaat, de houtige fraktie, als bedoeld in voorschrift
5.1.1, te accepteren.
Toelichting: aan haar kan Gedeputeerde Staten of daarmee gelijkwaardig
bevoegd gezag op grond van het vigerende beleid bij nadere eis een
gebied (samanwerkîngsgabied, provincie, AUO-regio)
toewijzen.
5.1.9

5.1.10

Een houtfraktie, afkomstig van buiten de provincie/AOU-regio
mag worden
geaccepteerd.
Toelichting: Gedeputeerde Staten of daarmee gelijkwaardig bevoegd gezag
kan op grond van het vigerende beleid bij nadere eis een gebied
toewijzen .
Voor het accepteren van de ter verwerking aangeboden vrachten
afvalstoffen en het uitvoeren van de daarmee samenhangende
acceptatieprocedures dient voldoende en gekwalificeerd personeel
aanwezig te zijn op de inrichting.

5.1.11 Aan de in de inrichting werkzame persanen dient een schriftelijke
instructie te worden gegeven om handelen ín strijd met de vergunning,
de daaraan verbonden voorschriften of regels die zijn gesteld krachtens
artikel 8.44 Wet milieubeheer, tegen te gaan,
Toelichting: met name waar het gaar om asbest, gevaarlijk afval e.d. De
schriftelijke instructie kan worden opgesteld overeenkomstig het (te
ontwikkelen) Handboek Milieuzorg.
5.1-12

De schriftelijke instructie dient actueel te worden gehouden, onder
meer naar aanleiding van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu,
het verloop van personeel, nieuwe inzichten en gewijzigde wet- en
regelgeving,

5.1.13 De procedures die in de schriftelijke instructie zijn opgenomen dienen
ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
5.1.14

Alvorens afvabstoffen worden geaccepteerd dient voorafgaand aan de
aanbieding aan de acceptant een vaaraanmelding door de aanbieder plaats
te vinden.
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In geval van noodsituaties of calamiteiten elders dienen op aanwijzing
van Gedeputeerde Staten en in het belang van een milieuhygienisch
verantwoorde en doelmatige afvalstoffenverwíjdering, tijdelijk ook
afvalstoffen geaccepteerd te worden, afkomstig uit andere gemeenten dan
die gelegen zijn in het overeengekomen aanleveringsgebíed.
Toelichting: Het aanleveringsgebied kan zijn een aantal
samenwerkingsgebieden,
een AOO-regio of provincie. Bij dit voorschrlft
dient rekening te worden gehouden met de voorkeursvolgorde van
afvalstoffenverwijdering
zoals staat in artikel 10.1 van het
Hoofdstuk Afvalstoffen
in de Wet Milieubeheer.

5.1.16 Indien er sprake is van een onevenredig nadeel VOOZI de
vergunninghouder, kan van het overeengekomen aanleveringsgebied, na
goedkeuring door Gedeputeerde Staten, worden afgeweken.
Toelichting: Deze situatie kan zich voordoen bij inrichtingen die
gevestigd zijn nabij een provinciegrens (nabijheidsbeginsel).
5.1.17 De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie .,.,.,.
aangeboden houtfraktie uit het bouw- en sloopafval dient zowel visueel .j
als administratief te geschieden. De administratieve gegevens dienen in"
overeenstemming te zijn met het daartoe bepaalde in de sloopvergunning
of de provinciale milieuverordening en dienen ten minste vijf jaar te
worden bewaard.
Toelichting: ten behoeve van de visuele, steekproefsgewijze
controle
dient de inrichting te beschikken over een inspectievioer van
voldoende omvang voor het uitstorten van te controleren vrachten afval
die worden aangeboden. Tevens dient de inrichting te beschikken over
een ruimte waar nog niet geaccepteerde afvalstoffen kunnen worden
opgeslagen totdat bekend is geworden of deze alsnog kunnen worden
geaccepteerd.
5.1. 18 Vergunninghoudster dient aan natuurlijke personen en rechtspersonen die
de houtachtige fraktie uit bouw- en sloopafval aanbieden aan de
inrichting schriftelijk mede te delen welke afvalstoffen door de
inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden.
. . .. ..

5.2

Afzet

5.1

Vergunninghoudster is verplicht de gescheiden aangeboden hoogwaardige en
laagwaardige houtfrakties geseheiden op te slaan en te bewerken tot
minimaal vier frakties: hoogwaardig hout, laagwaardig hout, (non)ferro,
restfraktie.
Toelichting: wijziging van het aantal en soort frakties is mogelijk
onder invloed van economische en/of technische ontwikkelingen.

5.2

De laagwaardige houtfraktie dient thermisch te worden benut.
Toelichting: van het voorschrift kan worden afgeweken indien technische
ontwikkelingen of marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

5.3

Afzet van de hoogwaardige houtfraktie dient te gesehíeden
houtverwerkende bedrijven ten behoeve van de houtrecycling,

naar
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De restfraktie is het afval ontdaan van de hout- en de (non-)ferro
frakties. De afzet van de brandbare restfraktie dient, indien
beschikbaar, te worden aangeboden aan een regionale
afvalverbrandingsinstallatie ten behoeve van energieterugwinning,
de
niet-brandbare restfraktie dient naar een regionale stortplaats binnen
de provincíe/AO-regio te worden afgevoerd.
Toelichting:
Indien voldoende verbrandingscapaciteir
aanwezig is.

5.5

Controle op de kwaliteit van de in voorschriften 02, 03 en 04 genoemde
frakties dient visueel te geschieden.
BIJLAGE 1: Indicatie van nevaarlíike afvalstoffen
- asbesthoudend afval;
asbeststof;
verontreinigde grond (met olie of andere chemische afvalstoffen);
met verfrestanten verontreinigd straalmiddel;
gasontladingslampen
(tl-buizen,
halogeenlampen};
energiezuinige lampen (natriumlampen, kwikdamplampen);
accu' s ;
batterijen;
loodhoudend materiaal, pijpen, daklood;
niet lege PW-schuimbussen;
ammoniakoplossing;
soldeervloeimiddel;
verfafbijtrestant;
zoutzuur ;
afgewerkte olie;
bekistingolie;
boor-, slijp- en walsolie;
niet lege jerrycans, verontreinigd met olie e.d.;
oliefilters;
smeervetten;
teerrestanten;
carbolineum;
coatings;
lakken:
lijm- en harsmiddelen;
oplosmiddelen (tri-, per-/tetrahoudend);
oplosmiddelen (terpentine, wasbenzine, thinner);
prímer;
verfrestanten;
verontreinigde
poetsdoeken;
verontreinigde verpakkingsmaterialen (zoals blikken en spuitbussen)
van verf, van houtverduurzamíngsmiddelen, van zuren, van Lijmen of van
kitten.

6.

Stofbestrilding

6.1

Indien tijdens de aanvoer, het in opslag brengen, het transport, de
verwerking en de afvoer van een voor de omgeving hinderlijke
stofontwikkeling plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden, moeten de
genoemde aktivíteíten worden stilgelegd en moeten maatregelen worden
genomen of voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld besproeiïng met
water, zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.

- 16 De genoemde activiteiten mogen niet plaatsvinden bij een wíndsnelheid
van meer dan 20 meter per seconde. (Windkracht 8 Beaufort)
6.2

Het opgeslagen materiaal op het terrein van de inrichting moet in geval
van visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding door verstuiving van
kleine fracties, worden besproeid met water zodat geen of minimale
stofverspreiding
optreedt.

6.3

De wegen en andere plaatsen waar verkeersbewegingen op het terrein
van de inrichting plaatsvinden moeten, ter voorkoming van
stofverspreiding, waarneembare stofverspreiding door opdwarrelen van
stof ten gevolge van verkeersbewegíngen enfof ten gevolge van verstuiven
door wind, door besproeiïng met water vochtig worden gehouden zodat geen
of minimale stofverspreiding optreedt.

7.

Geluid-en trillinnhinder

7.1

Het equivalente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen
die behoort bij respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting,
mag bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de ín het
ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, niet meer bedragen dan:
Referentiepunten 4 en 6:
a. 50 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 40 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 40 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
De vermelde referentiepunten staan aangegeven in figuur 2
akoestisch onderzoek van de aanvraag (Rapport 565Oll.ROl).

7.2

van

het

Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van
deze inrichting (Imax), mag, gemeten in meterstand I'fast", bij woningen
van derden niet meer bedragen dan:
a. 63 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
b. 6 0 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
c. 6 0 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

7.3

Bijzondere activiteiten, welke geluidhinder kunnen veroorzaken nabij de
ín voorschrift nr. 1 genoemd referentiepunten, mogen niet plaatsvinden
tussen 19.00 en 07.00 uur.

7.4

Door het in werking zijn van deze
trillinghinder worden veroorzaakt,

7.5

De houtshredder mag alleen ín bedrijf zijn aan de zuidzijde van de
inrichting en indien voorzien van een geluidseherm van tenminste 10
meter lang en 3 meter hoog en een deugdelijke demper op de
aandrijfmotor.

inrichting

mag

daarbuiten

geen
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IV.
a.
b.
c.
d.
e.

te

bepalen

dat

een

exemplaar

van

deze

vergunning

zal

worden

gezonden

aan:

A. Buter, Ruiten A-Kanaal Zuid 11, 9561 TG Ter Apel;
burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde;
de regionaal inspecteur van de Volksgezondheid vaar de Milieuhygi&ne;
de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie;
Samenwerkingsverband Oost- en Zuidoost Groningen.

Groningen, 6 juni 1995,
Gedeputeerde

Staten

voornoemd:

,

voorzitter.

, griffier.

....._,. .
. . . . . . .:.

