Graningen, 26 jani 2001.
Nr.: 2001-X0.752/24, REMM.

GEDEPUTEERD1 STATEN DER PRUVlNGtE GRONINGEN

Groningen, 26 juni 2001

Nr.: 2001-19.752/26, RMlul.
Procedurenummer: 5357

Beschikken hierbij op de vergunr ngaanvraag iugevotge de Wet milieubeheer (Wm) van de
gemeente Hoogezand-Sappemeer ‘oor het oprichten en in werking hebben van de
composteerinricbtingg
Voshoten te Sappemeer.

1. AANVRAAG
Op 28 februari 2001 ontvingen wij
gemeente Hoogezand-Sappemeer, P
milieubeheer (Wm) voor het oprich
aan de Vosholen 10 1’ te Sappemeer
Sappemeer, sectie G, nrs 2 163,2 16

an het College van Burgemeester en Wethouders van de
erna te noemen de Gemeente, een aanvraag ingevolge de Wet
:n en in werking hebben van de composteerinrichting ‘Vosholen
‘gemeente Hoogezand-Sappemeer, kadastraal bekend als
!en 588.

Met deze aanvraag wordt een vergrmning gevraagd voor:
- het composteren van pIantsoenaf{al, takken, stoot- en bermafval en de daarbij behorende
activiteiten
- de opslag van veegvuil en straatk$kenshb
- de opslag van schone grond
- de opslag van wegenbouwmateria$en, zoals verhardingsmateríaai en rioolbuizen
De in de aanvraag opgenomen gegevens betreffende de geluidsemissíe achtten wij onvoldoende.
Bij schrijven van 4 april 2001, kenmerk 20010404AR, ingekomen op 9 april 2001, hebben wij de
gevraagde desbetreffende (aanvullende) gegevens “Geluidnotitie composteerinrichting Sappemeer”
ontvangen.
De aanvraag ís verder gecompleteerd/ met een schrijven van 23 april 2061, kenmerk VE200104230i I
van de Gemeente Hoogezand-Sappemeer (ontvangen 24 april 200 1 ), betreffende de verruiming van de
openingstijden van de inrichting.
:
De aanvraag wordt daarom geacht te @íjn binnengekomen op 24 april 2001.
De aanvraag is gebaseerd op de W,t milieubeheer (Wm), artikel 8.1, fid 1, sub a en c.
Voornoemde activiteiten zijn verg$nniagplichtig op basis van het in het Inrichtingen- en
vergunningenbesfuit milieubeheer (IVE) onder Bijlage 1, categorie 28.4, onder a sub 6, alsmede
onder c sub 1, vermelde.
Ctirdinatie
Door aanvrager is op 29 maart 200 1 @ens een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO) gevraagd toer het lozen van afvaIwater afkomstig van de hier betreffende
inrichting op de gemeentelijke riolering en op oppervlaktewater.
Be bevoegdheid tot beslissing op deze aanvraag berust bij het Waterschap Hunze en Aa’ s.

-2Qe aanvraag is dus gericht op het verkrijgen van een tweetal vergunningen (Wm en Wvo) te verlenen
door twee verschillende gezagsinstanties die elk voor één van de aangevraagde vergunningen het tot
beslissen op de daartoe strekkende aanvraag bevoegd gezag is.
In dat kader hebben wij toepassing gegeven aan het bepaalde in hoofdstuk 14, paragraaf 1, van de Wm
(het uitvoering geven aan een gecoördineerde behandeling van de aanvragen).
2. PROCEDURF,
Wij hebben voor deze aanvraag de procedure gevolgd zoals voorgeschreven in Afdeling 3.5 en de
Afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer
Wm).
De procedure is gecoördineerd verlopen met de procedure voor de op 29 maart 200 1 ingediende
aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
aan Burgemeester en Wethouders van de
Bij schrijven van 11 mei 2001, nr. 2001-739313/19,RMM
Gemeente Hoogezand-Sappemeer, hebben wij, gelijk met het toezenden van het ontwerp van de
vergunning, de ontvangst van de aanvraag bevestigd.
Bij brieven van gelijke datum, ms. 2001 - 4.393~ en d, RMM, hebben wij een exemplaar van de
aanvraag met daarbij gevoegd een exemplaar van de ontwerp-beschikking, aan de navolgende bij deze
procedure betrokken adviseurs gezonden:
- de Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne
- het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, directie Noord
Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na aanvang van de ter inzage legging van
de ontwerp-beschikking ons college ter zake van dit ontwerp te adviseren (art.323, Iid 1, Awb).
Het ontwerpbeshrit is ter inzage gelegd van 17 mei 2001 tot en met 13 juni 2001
Het uitbrengen van- en het ter inzage leggen van het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken,
waaronder de vergunningaanvraag, is bekend gemaakt door plaatsing van een publikatie op 16 mei
2001 in zowel de Nederlandse Staatscourant als in De Regiokrant.

. .. . .

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat onder het stellen van voorschriften de gevraagde
vergunning verleend kan worden en dat wij thans een besluit kunnen nemen.
3. GRONDEN VAN DE BESLISSING
Wij hebben bij het nemen van onze beslissing de volgende aspecten betrokken, respectievelijk hebben
wij rekening gehouden met de volgende aspecten.
. ..... .

3.1 Algemeen
Hoofdactiviteit binnen de inrichting is het composteren van plantsoenafval, takken, sloot- en
bermafval. De takken worden verhakseld, vermengd met plantsoen-, sloot en bermafval en opgezet in
composthopen. Na het camposteringsproces worden de composthopen gezeefd.
De compost is bestemd voor eigen gebruik en dat van derden. Het gezeefde restmateriaal bestaande
uit onder andere puinafval, plastic en ijzer wordt afgevoerd naar een afvalverwerker.
Nevenactiviteiten zijn de opslag van veegvuil, straatkolkenslib, schone grond en
wegenbouwmaterialen.
De Gemeente zal in de inrichting ‘Vosholen’ de activiteiten voortzetten die zijn beëindigd op de
locatie ‘Kalkoven’.
3.2 M.E.R-plicht / M,E.R,-beosrdelingsplicht
Gelet op de aard van de inrichting is de activiteit niet M.E.R-plichtig ingevolge het besluit milieueffectrapportage. Gok is de aangevraagde activiteit niet M.E.R-plichtig ingevolge de provinciale
milieuverordening (PMV) van de provincie Groningen.
Tevens rust op de activiteit geen M.E.R.-beoordelingsplicht, ingevolge het besluit milieueffectrapportage.
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3.3 Milieubeleid
Algemeen.
Het rijksbeleid op het gebied van de iverwijdering afvalstoffen is primair gericht op het voorkomen
van het ontstaan van afvalstoffen, se/undair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige
toepassing van afvalstoffen. AfvaIstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden,
dienen te worden verbrand met energie-terugwinning of, als dat niet kan te worden gestort.
Met dit beleid wordt invuIIing gegeven aan de in art. IO, 1 Wm genoemde prioriteitsvolgorde.
Deze volgorde is als volgt:
:
1 Preventie
@ Produkthergebruik
2 Nuttige toepassing
a Materiaa$hergebruik
* Hoofdgebruik als brandstof of als middel voor energie-opwekking
3 Eindverwerking
@ Verbranden met energie-terugwinning
* Storten j
De activiteiten van de Gemeente pagen binnen dit geldende beleid en zijn te rangschikken onder
‘Materiaalhergebruik.

3.4 Beoordeling val de aanvraag !
De beoordeling van de aanvraag vin3 plaats op grond van art. 8.8,8.9 en 8.10 Wm.
Op grond van art. 8.8, Iid 1 Wm worden de volgende aspecten betrokken bij de beoordehng van de
aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voorzover de inrichting daarvoor gevolgen kan
a.
veroorzaken
b.
de gevolgen voor het milieu,:die de inrichting kan veroorzaken
c.
de redebjkerwijs te verwach$cn ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de inrichting
als met betrekking tot de aanFaag om vergunning
d.
tijdig ingebrachte adviezen e” bedenkingen tot de aanvraag om vergunning
e.
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, die door de nadelige gevolgen voor het
milieu, die de inrichting kan ‘veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te
beperken, voor zover zij niet&unnen worden voorkomen
Op grond van art. 8.8, lid 2 Wm wordt, bij beoordeling van de aanvraag, rekening gehouden met de
volgende aspecten:
f.
het geldende milieubeleidsplan, i.c. het provinciaal omgevingsplan
richtwaarden die op basis van art. 52 Wm gelden
!a
Op grond van art. 8.8, lid 3 Wm woriien, de volgende aspecten in acht genomen bij de beoordeling
van de aanvraag:
h.
grenswaarden die op basis van art. 5.2. Wm of die voortvIaeien uit hoofdstuk V (5)
van de Wet geluidhinder
:
i.
de geldende regels krachtens:art. 8.45 Wm en geldende regels op basis van de
provinciale milieuverordenin~
ministeriële aanwijzing met betrekking tot de aanvraag op grond van art. 8.27
j.
Wm
Art. 8.9 Wm stelt:
k.
bij de beslissing op de aanvráag er geen strijd ontstaat met regels, die met betrekking
tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de in de art. 13.1, tweede lid,
genoemde wetten
Bovengenoemde punten a t/m k worden hieronder behandeld.

-4ad a. De bestaande toestand van het ntìlìeu.
De inrichting zal worden gevestigd op het bedríjventerrein Sappemeer-Oost. De inrichting past binnen
het geldende bestemmingsplan. In de directe omgeving zijn geen gevoelige gebieden aanwezig die een
bijzondere bescherming vereisen.
De bodem van de inrichting is ter plaatse van de gedempte sloot verontreinigd.
Deze bodemverontreiniging is afgedekt en vormt geen humaan risico. De bodemverontreiniging is
geen belemmering voor vergunningverlening. Wel is het aanleiding om voorschriften op te leggen
voor monítoring en een nader onderzoek van de bodemverontreiniging.
ad b. De gevolgen VQQF het milieu, dìe de inrichting kan veroorzakejt.
Puntsgewijs zullen de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken worden behandeld.
. Afval
De inrichting verwerkt afvalstoffen tot eindprodukt. Een deel van de aangevoerde afvalstoffen
composteert niet. Dit deel wordt afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.
Tevens is de inrichting opslagdepot voor veegvuíl en straatkolkenslib.
Afvalwater
In de inrichting ontstaat afvalwater. Voor de lozing op de riolering van huishoudelijk afvalwater, het
hemelwater van dakoppervlak en het hemelwater van het opslagdepot voor veegvuil en
straatkolkenslib heeft de Gemeente een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren aangevraagd.
l

0 Bodem
De opslag van (afval)stoffen binnen de inrichting kan risico’s met zich meebrengen voor
bodemverontreiniging.
* Energie
Tijdens de aanvoer en afvoer en tijdens de voorbewerking, de compostering en de nabewerking wordt
energie gebruikt.
* Geluid
Het omzetten van de compost met kraan en shovel, het verhakselen van takken en het zeven van
compost alsmede de aan- en afvoer van afvalstoffen en produkten veroorzaken geluid.
* Grondstoffengebruik
De grondstoffen voor het produktieproces zijn onder andere takken en plantsoenafval.
Dit zijn geen primaire grondstoffen.
. Lucht
Binnen de inrichting vinden emissies naar de lucht plaats ín de vorm van uitlaatgassen van de
verbrandingsmotoren van het machinepark. Tevens kunnen er geur- en/of stofemissies optreden bij
diverse werkzaamheden.
0 Ongedierte
Er kan een ongedierte aantrekkende werking uitgaan van afvalverwerkende inrichtingen.
l
Veiligheid
Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die risico’s voor de externe veiligheid geven.
+ Verkeer & vervoer
De verkeersbewegingen zijn vooral het gevolg van de aan- en afvoer van afvalstoffen, compost en
schone grond.
ad c. De redelìjkerwijs te verwachten ontwikkelingm .
Wij kennen met betrekking tot de inrichting geen andere ontwikkelingen dan beschreven in de
aanvraag en de aanvullende informatie,

,. . _ .,.
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Binnen de gestelde periode van de t@ inzage legging zijn de in deze procedure betrokken
bestuursorgaan en adviseurs in de g$egenheid gesteld ons college ter zake van het ontwerpbesluit te
adviseren (art.323, lid 1, Awb). Do& hen zijn aan ons geen adviezen uitgebracht,
Een ieder is in de periode van de teriinzage legging van het ontwerpbesluit (van 17 mei 2001 tot en
met 13 juni 2001) in de gelegenheidigesteld tot het indienen van schriftelijke bedenkingen.
Op schrift gestelde bedenkingen hel.$en wij niet ontvangen.
Daarnaast is de gelegenheid gebode? een gedachtenwisseling te doen plaatsvinden (art. 3~25, lid 1
Awb). Van deze mogelijkheid is ge+ gebruik gemaakt.

e Afval
In de aanvraag heeft de Gemeente d+ activiteiten met de aangevoerde afvalstoffen beschreven.
Deze worden geschikt gemaakt vo& hergebruik in de vorm van compost en in het geval van veegvuil
en straatkolkenslib verzameld voor afgifte aan een eindverwerker.
De ontvangen partijen afvaístoffen worden onder toezicht aangevoerd en geregistreerd
Een binnenkomende partij kan worden gewogen op de weegbrug van het transportbedrij f Sikkema &
Knollema aan de VoshoIen 118.
Na compostering resteren afvalstoffin die niet kunnen worden gecomposteerd. Deze afvaIstoffen
worden afgegeven aan een erkende eindverwerker. De afgevoerde hoeveelheden worden
geregistreerd,
* Afvalwater
Het hemelwater van de opslagplaatsvoor veegvuil en straatkolkenslib wordt via een riolering geloosd.
Voor deze lozing heeft de Gemeente een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewater.
Het hemelwater van het terreingede$te voor de compostering wordt verzameld, in het bassin belucht
en gebruikt om de composthopen te bevochtigen.

Gierbij dient onderscheid te worden :gemaakt tussen bodemverontreiniging en bodembeseherming.

In het nulsituatie-onderzoek behorende bij de aanvraag is de kwaliteit van de bodem vastgelegd.
Dit bodemonderzoek dient als refere@e- en toetsingsdocument VOOT toekomstige
kwaliteitsbepalingen van de bodem fan de inrichting,
Uit het nuLsituatie-onderzoek, ref. ~o86-3746305RS3-t)Ol-N-Cr, blijkt dat een sloot is gedempt.
Het dempingsmateriaa1 is verontrerntgd. De vergunninghoudster dient de verspreiding hiervan te
monitoren. In de voorschriften is ec$ jaarlijkse monitoring vastgelegd.
Volgens de conclusies en aanbevelmgen van het nulsituatie-onderzoek is de verspreiding van de
verontreiniging nog onvoldoende vastgesteld. In de voorschriften is vastgelegd dat de Gemeente met
een aanvullend bodemonderzoek de iegevens moet verzamelen om de ernst en de urgentie van de
aanwezige bodemverontreiniging te bepalen. Dit onderzoek kan vereisen dat de aanwezige
vloeistofdichte vloer moet worden doorboord.

Om bodemverontreiniging te voorkoken zijn voorschriften opgenomen aangaande de
bodembescherming de terreindelen +I het water-opvangbassin. De ontvangen afvalstoffen worden
opgeslagen op een vloeistofdichte vl$er. Bij de aanvraag is een beoordelingsrapport van de
vloeistofdichtheid van de compasteeivloer gevoegd. De opstagvloer voor veegvuil en stiaatkolkenslib
dient vloeistofdicht te zijn. Deze vlo&= is echter niet beoordeeld. In de voorschriften een dergelijke
beoordeling voorgeschreven. i
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De vloeistofdichte vloer dient volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming geschikt te zijn
voor de activiteiten en van bewezen kwaliteit te zijn. Een eventuele beschadiging zal het gevolg zijn
van een onvoorzien VOOFWI. Een beschadiging dient onmiddellijk te worden gerepareerd.
Bovenstaande bodembeschermende maatregelen hebben wij getoetst aan de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming. Wij accepteren dat de compostering in dit geval wordt uitgevoerd op een
asfaltvloer. Wij willen echter wel dat de kwaliteit van de bodem wordt gevolgd, met name rondom het
composteergedeelte en het water opvangbassin. Hiertoe dient de Gemeente het grondwater in de
peilbuizen regelmatig te analyseren.
l

Energie en grondstoffengebruik

Enewie:
In de Circulaire van de ministers van EZ en VROM ‘Energie in de milieuvergunning’ van oktober
1999 is beschreven op welke wijze het energie-aspect moet worden opgenomen.
De inrichting blijft qua energieverbruik onder de grens van 25.000 m3 gas of 50.000 kWh per jaar.
Het is niet nodig om nadere energievoorschriften op te nemen.
De onderhavige activiteiten plegen geen onevenredig hoge aanslag op de huidige energiebronnen.
De noodzaak van energie-extensivering is daarom vooralsnog niet aan de orde. Wel dienen bij
vervanging of nieuwplaatsing van toestellen en installaties de energie-armste technieken te worden
toegepast.

, . _,.,.

Gronds tuffen.
De grondstoffen voor de activiteiten zijn afvalstoffen. Binnen de inrichting worden geen procesmatige
activiteiten ontplooid waarbij primaire grondstoffen worden ingezet, Daarom hebben wij geen
voorschriften opgenomen ten aanzien van het grondstoffenverbruik.
* Geluid

Toetsingskuder
a) Het eauivalent geluidsniveau
In het kader van de Wet geluidhinder is bij Koninklijk Besluit van 27 augustus 199 1,
KB nr. 91 JO753 1, rondom de industrieterreinen “Sappemeer Noord en Oost” waarop de inrichting is
geprojecteerd, een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de
industrie op deze bedrijventerreinen, mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde
bedragen. In de zone liggen diverse woningen.
Bij het voorbereidingsonderzuek van de zonering van de terreinen is vast komen te staan, dat de door
de bedrijven veroorzaakte gezamenlijke geluidsbelasting bij de dichtstbijzijnde woningen buiten het
industrieterrein meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde bedroeg. Derhalve was een saneringssituatie zoals
bedoeld in artikel 7 1 Wgh aanwezig. Inmiddels is het saneringsonderzoek uitgevoerd, hebben
Gedeputeerde Staten op 4 juli 1995 het saneringsprogmmma vastgesteld en heeft de Minister van
VROM bij besluit van 30 oktober 1995 de MTG’s vastgesteld. De MTG’s bedragen voor twee
woningen aan De Vosholen 60 dB(A), voor alle overige woningen in de zone 55 dB(A).
Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden, voor eventueel nog
aanwezige woningen wordt gestreefd naar een maximale geluidsbelasting van 65 dB(A).
b) De voorkomende piekgeluiden
De maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) dienen te worden getoetst aan de richtlijnen
uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Gestreefd dient te worden naar het
voorkomen van maximale geluidsniveaus (LmaX) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente
niveau uitkomen. In die gevallen waarin niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen
hogere maximale gehtidsniveaus (LX) 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 naehtperiode. In
bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van deze grenswaarden af te wijken
of activiteiten uit te zonderen van toetsing aan de piekgeluidsgrenswaardei
Voor woningen op het gezoneerde industrieterrein gelden geen grenswaarden.

. ......

c) Transporten van verkeer van en naar de locatie.
Vanwege de ligging op een gezoneeid industrieterrein is de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door

het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op
basis van de Wet milieubeheer” van :de Minister van VROM (29 februari 1996, nr. MBG 96006I 3 1)
niet van toepassing.

Ad a)

Wet equivalent geluidsniveau

Represmtatìeve

bedr$*sitwrtie: ;

Voor de beoordeling van de vergunt#ngsaanvraag dient de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van
een inrichting in kaart te worden gebracht, De RBS is de bedrÍjfssituatie zoals die onder normale
omstandigheden kun voorkomen. 1
Re vergunningsaanvraag beschrijft de in de inrichting uitgevoerde activiteiten en gebruikte machines.
Er wordt alleen in de dagperiode gefuid veroorzaakt, De “Geluidnotitie composteerinrichting
Sappemeer” als aanvulling op de aanvraag, beschrijft de REIS. In de RE% zijn in de inrichting
respectievelijk 1,5 en 2 uur een laad6chop en een mobiele kraan actief en is sprake van 24 vrachtautobewegingen.
Met de terreingegevens en de brungegevens, waarbij geluidsspectra zijn gehanteerd van meetresultaten elders, zijn door ons overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”
van april 1999 overdrachtsberekenmgen verricht. Op basis van deze berekeningen zijn de geluidsvoorschriften vastgesteld.
De inrichting veroorzaakt een geluidsbelasting van ten hoogste 26 dB(A) op de zonegrens en
30 dB(A) ter plaatse van de dichtstbijgelegen woningen binnen de zone. De berekende waarden liggen
circa 25 dB(A) onder de totaal toetaatbare gehridsbelasting. De bijdrage van de inrichting is derhalve
zeer beperkt en treedt bovendien tutSluitend in de dagperiode op.
Met behulp van deze gegevens kan, rn samenhang met de akoestische gegevens van de rest van het
industrieterrein, worden aangetoondidat de inrichting niet zorgt voor een overschrijding van de
grenswaarden op de zonegrens noch’bij de woningen binnen de zone.
Wij zijn van mening dat de in de aanvraag aangegeven geluidsproduktie van de individuele geluidsbronnen en mitsdien de geluídsproduktie van de gehele inrichting voldoet aan de stand der techniek,
Het is dan ook niet noodzakelijk omiverdergaande maatregelen aan deze vergunning te verbinden. Wij
achten de geluidsbelasting van de representatieve bedrijfssituatie aanvaardbaar.

Gemiddeld 4 maal, dat wil zeggen 4 idagen, per jaar zal in de inrichting een houtversnippermachine
worden gebruikt voor het verkleinen; van het snoeihout. De machine wordt gevoed door een kraan, het
versnipperde materiaal wordt afgevqerd met een laadschop. Gemiddeld 2 maal, ofwel 2 dagen, per
jaar zal in de inrichting een zeefmachine gevoed door een laadschop of kraan in bedrijf zijn voor het
zeven van composthopen. Beide activiteiten duren 8 uur per dag. De situatie tijdens het gebruik van
de houtversnippermachine is maatgevend voor de geluidsproduetie.
Uit berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting in deze situaties ten hoogste 48 dB(A) bij de woningen
in de zone bedraagt. De optredende eiveaus liggen in de incidentele situaties circa 10 dB(A) onder de
totaal toelaatbare waarde voor de RE@.
Deze bedrijfssituatie kan vallen onde het l%dagen-criterium- Het is in de jurisprudentie regelmatig
geaccepteerd dat ontheffing kan wor$Ien verleend om maximaal 12 maal per jaar activiteiten uit te
voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie uit
de vergunning.
Gelet op 1) de beperkte tijd waarin wordt afgeweken van de representatieve bedrijfssituatie en 2) de
hoogte van de optredende niveaus, athten wij deze situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.
Ad b) De voorkomende piekgeluiden
De hoogste kortstondige vcChoginge& van het geluidsniveau (de piekniveaus LX) zullen, berekend en
beoordeeld volgens de Handleiding f944, bij de dichtstbijzijnde woningen buiten het industrieterrein
ten hoogste 50 dB(A) in de dagpertode bedragen. Deze waarde vormt volgens de Handreiking de
ondergrens voor te stellen piekgeluidsgrenswaarden. Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde
voor de piekgeluidsniveaus,
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Conclusie:
Ten aanzien van het geluidsaspect concluderen wij dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is:
de in deze vergunning gevraagde activiteiten passen in de geluidszone en er wordt voldaan aan het
principe van AURA. Wij hebben de toeIaatbare geluidsbeIastlng en piekniveaus in de voorschriften
vastgelegd op een aantal controlepunten. Aanvullend hebben wij een evaluatievoorschrift opgenomen,
zodat kan worden gecontroleerd of de werkelijke geluidsbelasting de geprognosticeerde waarde niet
overschrijdt.
* Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand de dichtstbijzijnde woningen is trilhngshinder niet te
verwachten. Wij achten het met nodig hierover voorschriften op te nemen.
* Lucht

Verhrandinm~assen:
De in de inrichting aanwezige verbrandingsmotoren dienen dusdanig te zijn afgesteld dat de emissie
van verbrandingsgassen zo laag mogelijk is.

Tijdens de diverse werkzaamheden met betrekking tot de opslag en het verkleinen van snoeihout e.d.
kan stofemissie optreden. Ook tijdens het zeven van grond/compost kan stofemissie optreden.
In droge perioden kan mogelijk zand/grond/eompost verwaaien.
Aan de vergunning zijn derhalve voorschriften verbonden die hinderlijke stofontwikkeling tegen gaan.
Op de activiteiten is paragraaf 3.2.3 van de NeR van toepassing.
Een doeltreffende wijze van beperken van stofvorming is het besproeien van stofvormige producten.
In de vergunning is vastgelegd dat de vergunninghouder hiertoe in staat moet zijn.
Wij verwachten daarom dat de inrichting geen stofoverlast zal veroorzaken.
GeurL
Het huidige nationale geurbeleid hanteert als algemeen uitgangspunt dat (nieuwe) geurhinder wordt
voorkomen. De aanvraag is qua geur getoetst aan:
- brief van de Minister van VROM van juni ‘95 over geur. (bijlage 4.4 NeR);
- de Nederlandse emissie richtlijn lucht (NeR).
Brief van VRUh4

van juni ‘9.5 over geur:

In de brief wordt als algemeen uitgangspunt het voorkomen van (nieuwe) hinder gehanteerd,
Dit is verwoord onder ander in de volgende beleidslijnen
- indien er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig
- indien er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe genomen
- de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, een
hinderenquete en met klachtenregistratie etc. Voor een aantal branches, de zgn. categorie 1
bedrijven, komt het hinderniveau in een bedrijfstakstudie aan de orde
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag

Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR):
Het composteren van organiseh is een activiteit waarop de NeR van toepassing is. Het composteren is
er op gericht organisch afva1 ín een aëroob milieu om te zetten in een stabiele organische bodem
verbeterende stof.
De voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden, zijn gebaseerd op het door TNO
opgestelde rapport. Naar aanleiding hiervan zijn afstandscriteria afgeleid. Deze criteria zijn
vastgelegd in de NeR.
Volgens de aanvraag zal de Vosholen maximaal 10.000 ton composteren volgens de conventionele
methode (methode B van de NeR). De geur van de compostering zal op 400 tot 600 meter afstand
waarneembaar en acceptabel zijn. De dichtstbijzijnde woning is gelegen op 600 meter afstand van de
inrichting. Bij deze woning verwachten wij een geurhinder die aanvaardbaar is.

. . . . _.

-9Echter, het ALARA-beginsel geeft &n dat men maatregelen dient voor te schrijven die redelijkerwijs
voorgeschreven dienen te worden. Composteren mef geforceerde beluchting en frequent omzetten van
de composthopen zal een lagere geu$emissie veroorzaken. Deze methode (methode D van de NeR)
schrijven wij niet voor omdat bij de+: capaciteit de kosten van geforceerde beluehting niet in
verhouding staan tot het milieurendetient en de aangevraagde ‘methode B’ naar verwachting niet tot
klachten m.b.t. geuroverlast zal leid;?.
De inrichting heeft een waterbassin x#aaruit water wordt onttrokken voor het bevochtigen van de
composthopen. Dit bassin kan een geurbron zijn als het water anaëroob is.
In de vergunningvoorschriften is vastgelegd dat de vergunninghoudster het ontstaan van anaëroob
water in het bassin moet voorkomen $oor het water daarin te beluchten. Vervolgens mag dit water
worden gebruikt om de eomposthopejn te bevochtigen.
0 Ongedierte
Gelet op de aard van de gebezigde a$tiviteiten, alsmede de materialen en stoffen welke binnen de
inrichting worden bewerkt dan wel opgeslagen, verwachten wij dat de inrichting geen ongedierte zal
aantrekken, Overigens dient in voorkomende gevallen ongedierte wei te worden bestreden.
Verkeersaantrekking
Re Voshoien is een openbare weg OG een bedrijventerrein waaraan door de wegbeheerder geen
beperkingen zijn gesteld. De weg wojrdt door de wegbeheerder geschikt bevonden voor het
vrachtverkeer dat de afvalstoffen en 4e compost aan- en afvoert. De aansluitingen op het wegennet in
de omgeving van de inrichting zijn goed. Gezien het beperkte aantal aan- en af rijdende vrachtauto’s
verwachten wij geen parkeerhinder vin wachtende vrachtauto’s op de openbare weg.
l

o Milieuzarg
ln de inrichting is geen bedrijfsmilie@lan of milieuzorgsysteem aanwezig. De omvang van de
inrichting en de aard van de activitext$n is overigens te gering om een dergelijk plan of systeem voor
te schrijven.
Re inrichting valt niet onder het Besluit milieuverslaglegging en daarom heeft de inrichting geen
milieujaarverslagverplichting. i
ad. f. Het geldende miìieubeìeidsgIan, i.c, het provinciaal omgevingspkm
MomenteeI geldt voor de provincie C@xingen het Provinciaal omgevingsplan (POP). Dit PUP
integreert het beleid, zoals dat tot dudverre was opgenomen in diverse beleidsplannen met hun
herziening en uitwerking tot een planivoor de fysieke omgeving. Dit plan heeft de wettelijke status
van:
* streekplan op basis van de Wkt ruimtelijke ordening
l
milieubeleidsplan op basis v$n de Wet Milieubeheer
l
waterhuishoudingsplan op basis van de Wet waterhuishouding; en,
l
mobiliteitsplan op basis van de Planwet verkeer en vervoer
Het doel van het POP is om overal inide provincie een basiskwaliteit voor het milieu te reaIiseren,
waarbij geen onaanvaardbare risico’s koor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan (le basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. De basiskwaliteit
wordt voor de milieucompartimenten iontleend aan NMP3. In het POP wordt verder aangegeven dat
bij het vaststellen en beoordelen van ge milieukwaliteit de meest actuele en Europese en landelijke
regelgeving, richtlijnen en circulaíres/worden gehanteerd.
De relevante regelgeving, richtlijnen &n circulaires hebben veelal betrekking op de afzonderlijke
milieucompartimenten en zijn gebruikt ín de hierboven beschreven beoordeling van de mogehjkheden
om het milieu te beschermen.
ad. g. Richtwaarden die op basis $m art. 5.2 Wm geiden.
Zie ad. e geluid

- IOad. h. Grenswaarden die op basis van art. 5.2. Wm gelden of die voortvloeien uit
hoofdstuk V (S) van de Wet geluidhinder.
Zie ad. e geluid
ad. i.

De geldende regels krachtens art. 8.45 Wm en geldende regels op basis van de
provinciale miiieaverordening.
Het afvalwater wordt geloosd op het riool, Dientengevolge is de instructieregeling
lozingsvoorschriften mibeubeheer van toepassing. De hieruit voortvloeiende voorschriften zijn
opgenomen in de vergunning.
ad. j.

Ministeriële aanw$jzing(en) met betrekking tot de aanvraag op grond van
art. 8.27 Wm.
Van een ministeriële aanwijzing, zoals wordt bedoeld in art. 8.27 Wm, is geen sprake.
ad. k. Bij de beslissing op de aanvraag er geen strijd ontstaat met regeis, die met
betrekking tot de inrichting geiden, gesteld bij of krachtens de in de art. 13.1,
tweede lid, genoemde wetten.
Bij onze beslissing op de aanvraag mag geen strijd ontstaan met rechtstreeks werkende AMvB’s en
wetten als bedoeld in art. 13.1, lid 2 Wm.
Volgens onze beoordeling vinden er bij de beschikking geen strijdigheden plaats met genoemde regels
en wetten.

.. . .

3.5 Doeimatige verwijdering van afvalstoffen
Met betrekking tot de doelmatige verwijdering van afvalstoffen toetsen wij de aanvaardbaarheid van
de milieubelasting, de aangevraagde capaciteit en de continuïteit van de activiteit.
Hierover concluderen wij het volgende.
o Milieubelasting
Er is vergunning gevraagd voor het composteren van organisch afval. Hierdoor wordt afval geschikt
gemaakt voor hergebruik. Het proces als zodanig is goed beheersbaar. De milieubelasting van de
activiteit kan worden vergund onder het stellen van voorschriften.
Iepenhout kan worden gecomposteerd. Echter om de kans op de verspreiding van de iepenziekte te
minimaliseren zijn aanvullende voorschriften opgenomen aangaande de acceptatie en bewerking van
iepenhout.
.....

Tevens is er vergunning gevraagd voor de tijdelijke opslag van veegvuil en straatkolkenslib.
Deze afvalstoffen worden verzameld, opdat deze afvalstoffen in grotere partijen naar de
eindverwerker worden getransporteerd, Op deze wijze worden de verkeersbewegingen verminderd.
De afvalstoffen worden binnen de inrichting opgeslagen op een vloeistofdiehte vloer, waardoor de
milieubelasting van de bodem wordt voorkomen.
a Capaciteit
De totale composteercapaeiteit van de inrichting bedraagt maximaal 10.000 ton per jaar.
In verband met de opslag van veegvuil en straatkolkenslib is in de voorschriften een maximale
opslaghoeveelheid van 150 ton opgenomen.
Continuïteit
De inrichting is verzekerd van voldoende aanvoer van eigen organisch afval en de afzet van compost.
Hiermee de continuïteit van de inrichting voldoende zeker gesteld.
Aangezien het onderhoud van wegen en riool een gemeentelijke taak is, is de aanvoer en afvoer van
veegvuil en straatkolkenslib eveneens verzekerd.

l

3.6 Externe veiligheid
Het ‘Besluit risico’s zware ongevallen’ (Brzo ‘99) is met van toepassing op de inrichting.

-113.7 Ongewone voorvalleu met milieuschadelijke effecten
Indien ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale gang van
zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zoals lucht-, water- of bodem
verontreiniging, geluidhinder, stank ,!br and of explosie (kunnen) ontstaan dan wel worden vermoed,
dienen daarop door vergunninghoud !& r de nodige acties te worden ondernomen.
Omdat het hier gaat om een vergunr : ingevolge de Wet milieubeheer is ten aanzien van deze
ongewone voorvallen van toepassin; e regeling welke is neergelegd in hoofdstuk 17 van de Wet
miheubeheer (“Maatregelen in bijza ere omstandigheden”). Dit betekent dat bij een ongewoon
voorval vergunninghoudster daarvan
1 spoedig mogelijk melding dient te maken en onmiddellijk de
nodige maatregelen dient te nemen ( basis van hoofdstuk 17 van de Wet.
Aangezien de regehng als uitputtenc .oet worden geacht, is er geen plaats meer voor regeling van die
materie in een aan de vergunning te
-binden voorschrift. In deze moet dan ook worden volstaan met
verwij zing naar hoofdstuk I7 van d< ‘et.
Volledigheidshalve is nog op te mer 1 dat de meldingen aan het provinciaal bestuur in ieder geval
dienen te geschieden via telefoonnu xer 06-53977863, en bij voorkeur dienen te worden bevestigd
per telefax onder nr. 050-3 164632.
3,8 Termijn van de vergunning
De vergunning is aangevraagd voor
Up grond van de Wet milieubeheer
worden verwijderd die van buiten dt
ten hoogste 10 jaar (art.8.17, lid 2 M
om van deze termijn af te wijken. C
jaar.

seperkte duur.
n een vergunning voor een inrichting waarin afvalstoffen
[richting afkomstig zijn, verleend worden voor een termijn van
). In het onderhavige geval zijn er geen redenen aan te wijzen
ergunning wordt daarom verleend voor een periode van 10

3.9 Coördinatie met de Wvu-verg
Deze procedure verloopt gecoördine
ingevolge de Wet verontreiniging OI
van de beide ontwerpbeschikking CG
waardoor de beide beschikkingen oc

ning
i met de procedure voor de aanvraag voor de vergunning
rvlaktewateren (WVO). Hiertoe hebben wij tijdens het opstellen
rct gehad met het bevoegd gezag in het kader van de WVO,
nhoudehjk op elkaar zijn afgestemd.

4. AFSLUITENDE OVERWEG1
Wij zijn van oordeel dat de onderha
verwijdering van groenafval.
Gelet op het vorenstaande en gezien
worden verleend, indien daar aan de
van het milieu te achten, voorschrift

;EN
e activiteiten de Gemeente bijdragen aan een doelmatige
aanvraag concluderen wij dat de gevraagde vergunning kan
[derstaande, naar ons oordeel in het belang van de bescherming
worden verbonden.

BESLISSING :

Gelet op het voorgaande en de bepal
en overeenkomstig de op 1 maart 20
tekeningen en beschrijvingen, beslui

:en van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer
ingediende vergunningaanvraag en de daarbij overgelegde
t wij:

1.

Aan de Gemeente Hoogezand4
8.1 .lid 1 3 sub a en c, te verlener
het composteren van groenafva
aan de Vosholen 10 1 a te Sappe
2163,2165 en 588;

pemeer vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, art.
por het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor
‘t compost, geheten composteerinrichting ‘Vosholen’, gevestigd
er, kadastraal bekend als gemeente Sappemeer, sectie G, nrs,

II.

te bepalen dat de hoeveelheid j
bedraagt bij methode B (NeR);

4ijks te composteren groenafval maximaal 10.000 ton
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de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar na het van kracht worden van
de vergunning;

IV. te bepalen dat alle bescheiden waaruit de aanvraag om vergunning bestaat deel
uitmaken van de vergunning;
V. aan het onder 1. genoemde besluit de navolgende voorschriften te verbinden:
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:
Hieronder wordt verstaan een nadere toelichting op de in deze vergunning genoemde begrippen.
Aanvrager

: Gemeente Hoogezand-Sappemeer

ALARA

: As low as reasonably achievable (art. 8.11 lid 3 van de
Wet milieubeheer)

BOOM

: Besluit kwaIiteit en gebruik Overige Organische
Meststoffen

dB(A)

: Een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de
mens wordt waargenomen, ten opzichte van een
referentiedruk van 20 ppa

De directeur

: De directeur van de dienst Ruimte en Milieu van de
provincie Groningen;

De dienst

: De dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen.

Equivalent geluidsniveau

ICG

: Het geluidsniveau is in het algemeen over een langere
tijdsperiode niet constant. Om een maat van geluidsniveau
en dus de mogelijke geluidshinder te bepalen wordt
gewerkt met een energetisch gemiddeld geluidsniveau
over die periode.
: Interdepartementale Commissie Geluidhinder

NeR

: Nederlandse emissie Richtlijn

Maximaal geluidsniveau

: Een maat voor het hoogste geluidsniveau, gemeten in de
meterstand ‘Tast”, gecorrigeerd voor de meteocurrectie Cm

Ons college

: Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a
de directeur van de Dienst Ruimte en Milieu, postbus 630,
9700 AP Groningen;

P-bladen

: Publikatiebladen, uitgaven van het Directoraat-Generaal
van de arbeid van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenbeid

PMV

: Provinciale Milieu Verordening

Referentie niveau

: Het referentie niveau van het omgevingsgeluid is
gedefinieerd als de hoogste van de volgende
geluidsniveaus:
1 Het L95-niveau van het omgevingsgeluid zonder de
bijdrage van de niet-omgevings-eigen bronnen;
2. Het optredende equivalente geluidsniveau, veroorzaak4
door wegverkeersbronnen verminderd met 10 dB.

... .

...
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SER-2 richtlijn

: .
: < Stichting Bouw Research -richtlijn 2 “Hinder voor

personen in gebouwen door trillingen (1993)“;
Vergunninghoud(s
Wm

I..

de gemeente Hoogezand-Sappemeer
. Wet milieubeheer

- 14VOORSCHRIFTEN
1.

Algemeen

1.1 In de inrichting mogen de voigende werkzaamheden plaatsvinden:
- composteren van plantsoenafval, takken, sloot- en bermafval, en de daaraan verbonden
werkzaamheden;
- opslag van compost;
- het op- en overslaan van schone grond;
- het op- en overslaan van veegvuil en straatkolkenslíb;
- het op- en overslaan van wegenbouwmaterialen.
1.2 indien niet toegestane afvalstoffen incidenteel in een geaccepteerde vracht worden aangetroffen,
moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en (naar soort) gescheiden worden
opgeslagen en regelmatig naar daartoe bestemde be- of verwerkingsinrichting worden afgevoerd.
1.3 Vergunninghoud(s dient bij aankomst van elke partij afval een controle uitvoeren ten
behoeve van de vereiste registratie en ter voorkoming van verontreinigingen.
1.4 De opslag van aangevoerde afvalstoffen materiaal dient zich te beperken tot het opslagterrein
voor te verwerken produkt en het depot voor veegvuil en rioolslib, zoals dat op de bij de
aanvraag behorende tekening is aangegeven.
1.5 Re terreinafrastering moet zijn aangelegd en worden gehandhaafd volgens de bij de aanvraag
gevoegde tekening (een 2,75 meter hoge aarden wal).
De toegang tot het terrein van de inrichting moet een minimale breedte hebben van 4,OO m. en
zodanig zijn aangelegd dat een goede verkeersbeweging mogelijk is.
1.6 Re toegangshekken moeten buiten de openingstijden van de inrichting en indien geen van de
bij de inrichting behorende personen aanwezig zijn, met een slot te zijn afgesloten.
1.7 Aan het toegangshek dient op een bord duidelijk tenminste het volgende zijn vermeld:
- naam en telefoonnummer van de inrichting;
- openingstijden;
- welke materialen op de inrichting mogen worden opgeslagen c.q. verwerkt;
- verbod om het terrein te betreden buiten de openingstijden.
1.8

Be elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisieontvangst veroorzaken.

1.9 De verlichting van het terrein dient zodanig te zijn uitgevoerd dat dit geen hinder
veroorzaakt aan derden.
1.10 Re inrichting dient schoon te worden gehouden en in goede staat van onderhoud te verkeren.
1.11 De inrichting mag op werkdagen van 07,OO uur tot 19.00 uur in werking zijn. De openingstijden
voor acceptatie van afvalstoffen zijn van 7.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 17.00 uur, op
zaterdag (na publikatie).
1.12Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen
genomen worden ter bestrijding van ongedierte.

,.,_ . . .>. .

- 151,13 De materialen en stoffen mog{n worden opgeslagen, op de daarvoor bestemde plaats, tot
een maximale hoogte van mtiaiveld +6,00 meter.
1.14 De vergunninghoud(s die@ er zorg voor te dragen dat in de inrichting werkzame
personen op de hoogte zijn v$n de inhoud va deze vergunning; voordat bedoelde personen
werkzaamheden gaan verrichten op het terrein van de inrichting moeten zij zodanig zijn
geinstrueerd dat de door deze personen te verrichten werkzaamheden geen gevaar, schade
of hinder opleveren en niet i{ strijd zijn met het gestelde in de voorschriften.
1.1 S Tijdens het in bedrijf zijn van: de inrichting moeten voldoende ter zake deskundige
personen aanwezig zijn, die íi geval van storingen of onregelmatigheden kunnen
ingrijpen.
1.16 Het warm draaien van motorei van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag
uitsluitend het leveren van rer$ucht ten doel hebben en mag niet eerder beginnen dan
5 minuten voor het vertrek va; het voertuig.
1.17 De omroep- en/of muziekinstailaties alsmede akoestische signalen van de inrichting of
voertuigen moeten zodanig zij+ afgesteld dat geluid uit deze installaties buiten de
inrichting niet hoorbaar is.
1.18 Van stilstaande motorvoertuigen

mag de motor niet onnodig in werking zijn,

1.19 De energieconsumptie moet wogden geminimaliseerd door bij vervanging of nieuwplaatsing
van toestellen en installaties copform het ALARA-principe de energie-armste techniek toe te
passen.
1.20 De vergunninghoud(s is ve$icht om bedrijfsvoorschriften op te stellen over zorgvuldig
werken zoals:
- het tijdig uitschakelen van verlichting, verwarming en installaties;
- het goed onderhouden van toes@llen, installaties, motoren en transportmiddelen.
1.21 Verladingen ten behoeve van a&- en afvoer van afval- en grondstoffen c.a., moeten op
het terrein van de inrichting pliatsvinden.
1.22 De rijsnelheid op het terrein va@ de inrichting mag maximaal 15 km/uur bedragen.
Deze snelheidsaanduiding moet bij de toegang van de inrichting worden aangegeven met de
in het Reglement Verkeersregelg en verkeerstekens voorgeschreven bebording met een
onderbord: ‘geldt voor het gehele terrein’.
1.23 Het is verboden binnen de inrichting materialen of afvalstoffen, in welke vorm of
hoeveelheid dan ook, te verbraqden.
1.24 Het is niet toegestaan het bestainde maaiveld van de inrichting blijvend te verhogen of
te verlagen.

2. Acceptatie
2.1 In de inrichting mogen met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning,
ter compostering, uitsluitend organisch afval worden geaccepteerd.
Ten behoeve van op- en overslag mogen de afvalstoffen rioolkolkenslib en veegvuil
geaccepteerd worden.
2 . 2 Overige grond- en afvalstoffen welke binnen de inrichting worden bewerkt, dan wel voor
op- en overstag binnen de inrichting aanwezig zijn, mogen niet verontreinigd zijn en niet
uitlogen.
2.3 Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd.
2 . 4 In een geaccepteerde vracht aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de
vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden worden opgeslagen overeenkomstig het
gestelde in de paragraaf ‘opslag’.
2.5 Hout, aangetast met iepenziekte mag worden geaccepteerd. Zie ook de voorschriften uit de

navolgende paragraaf 6 ‘Bewerking iepenhout’.

..

2.6 Materiaal dat in staat van ontbinding verkeert, mag alleen worden geaccepteerd als direct
doeltreffende maatregelen worden genomen om geurhinder te voorkumen.

3 . Afzet/kwaiiteit
3.1

De kwahteit van het eindprodukt moet minimaal voldoen aan de normen zoals die in het Besluit
kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (BOOM, Stb. 199 I,6 13) zijn vastgelegd.
Jaarlijks moet de kwaliteit van het afgevoerde materiaal binnen drie maanden na de aanvang
van enig jaar (na 1 januari) aan de directeur worden gerapporteerd.

3 . 2 Bemonsterìng en analyse van het eindprodukt dient plaats te vinden zoals vastgelegd in de
Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen (Ministeriële regehng
Stcrt. 122,25 juni 1992).
3.3 indien het eindprodukt niet voldoet aan bedoelde kwaliteitseisen, moet het als een afvalstof
worden beschouwd en als zodanig worden afgevoerd naar een daartoe geschikte
verwerkingsìnrichting.

4. Registratie
4.1

Van alle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
geregistreerd:
a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
b. naam, adres en woonpIaats transporteur;
c. locatie van herkomst;
d. datum van ontvangst;
e. hoeveelheid (tonnen of m’);
f. omschrijving aard en samenstelling;
g. afvalstoffencode en categorie volgens PMV
h. nummer en datum ontheffing {indien van toepassing)

. . .,.
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4.2 Van alle afgevoerde partijen (4fval)stoffen c.q. vrijkomende fracties moeten in ieder geval de
volgende gegevens worden gerkgistrcctrd:
a. naam, adres en woonplaats @adresseerde;
b. naam, adres en woonplaats +rvoerder;
c. afleveradres;
d. datum afvoer;
e. hoeveelheid (tonnen);
f. omschrijving aard en samen+Hing;
g. analysegegevens dan wel prtKiuktlprocescertificaten;
h. afvalstoffencode en categorie volgens PMV (indien van toepassing);
i, nummer en datum ontheffing @dien van toepassing);
4.3

Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de
geaccepteerde en afgevoerde pa&jen afvalstoffen dient te worden bepaald.

4.4 De op grond van de voorschrift& 4.1 tot en met 4.3 geregistreerde gegevens moeten dagelijks
worden bijgehouden, gedurende! minstens 5 jaar op de inrichting, worden bewaard en op eerste
aanvraag aan daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.
4.5

Binnen een maand na afloop vari ieder jaar dient een overzicht van de getotaliseerde gegevens
(op eerste aanvraag) te worden tipgestuurd aan de directeur.

4.6 De wijze van registreren moet overzichtelijk zijn en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
directeur.
4.7 Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan de
directeur.
5.

Bedr$jfsvoering

5.1

Het composteerproces moet min&aal plaatsvinden volgens methode 3 zoals beschreven in de
i
NeR, hoofdstuk ?.3/62.

5.2 Het ingenomen te composteren nateriaal moet binnen ten hoogste drie maal 24 uur
verwerkt worden tot basismat&aal en worden opgezet in een compasteringshoop.
Rit geldt niet voor het houtachtige structuurmateriaal.
5.3 Het te composteren materiaal die& te worden ontdaan van zichtbare grove verontreinigingen
zoals plastic, metalen, papier en van overtollige zandfracties en dergelijke.
5.4 Afvalstoffen (niet zijnde te com@steren materiaal of gerede compost) dienen te worden bewaard
in deugdelijke, vloeistofdichte containers die zodra deze vol zijn moeten worden afgevoerd naar
een daarvoor geschikte c .q . erkende eindverwerker.
5 S Voor het bevochtigen van de comp&teringshoop moet in eerste instantie gebruik worden
gemaakt van water uit het waterbas$in. Dit bassin moet daartoe afdoende worden belucht,
zodanig dat anaërsbie wordt voorkqmen.
5.6 Set percentage bermmaaisel/sioota@al mag bij het opzetten van een compostteringshoop
meer bedragen dan 36% (m/m).
/

niet

5.7 Net percentage houtsnippers moei bij het omzetten van de composteringshoop minimaal
25% bedragen (v/v).
5.X Be hoogte van de composteringsho$en
mag een goed verloop van het composteringsproees
belemmeren noch tot geurhinder lei$len.

niet

- 185.9 Er mag geen huishoudelijk afval en mest worden verwerkt.
5.10 De temperatuur in de composthopen moet gedurende het composteringsproces voortdurend
worden gemonitoord en dient zich te bevinden tussen 25 en 70°C; bij onderschrijding
respectievelijk overschrijding van deze temperaturen moeten temperatuur corrigerende
maatregelen worden genomen
5.11 De vergunninghoudster dient een logboek van het composteerproces bij te houden.
Hierin dienen tenminste de uitgevoerde metingen en temperatuur corrigerende maatregelen,
voorzien van datum en tijd, te worden genoteerd.
5.12 De opslag van hout dient zodanig te zijn dat broei wordt voorkomen.
5.13 De jaarlijkse capaciteit voor het composteren van plantsoenafval, takken, sloot- en bermafval is
maximaal 10,000 ton.
5.14 In de inrichting mag maximaal 150 ton veegvuil en straatkolkenslib worden opgeslagen.

6.

Bewerking iepehout

6.1

Alle iepenhout (ook van gezonde iepen) moet gescheiden van ander hout en groenafval worden
aangevoerd en opgeslagen.

6 . 2 Het iepenhout dient binnen 24 uur na aanvoer te worden verkleind tot deeltjes van maximaal 2
cm doorsnede, met uitzondering van geheel ontschorst iepenhout enlof iepenhout met een
doorsnee kleiner dan 4 cm.

7,

Op&g

7.1

De bodem van het terrein waarop de opslag van het te composteren materiaal, de voorbewerking
en het composteerproces plaatsvindt, moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer die
afwaterend is aangelegd naar een of meerdere putten of goten die zijn aangesloten op een
percolaatbassin. Qok het percolaatbassin moet zodanig worden uitgevoerd dat geen
verontreiniging van de bodem kan plaatsvinden.

7 . 2 In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in
paragraaf ‘acceptatie’, moeten worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in CPR IS- 1 en
worden afgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

8.

Bodem

8.1 Aanvullend bodemonderzoek naar de ernst en de urgentie van de bodemverontreiniging ten
gevolge van het slootdempingsmateriaal: de resultaten van dit onderzoek moeten uiterlijk binnen
3 maanden na het van kracht worden van de vergunning worden overgelegd aan de directeur.
8 . 2 Om de deugdelijkheid van de bodembeschermende voorzieningen te kunnen controleren, moet
de vergunninghouder één keer per jaar het grondwater-onderzoek herhalen waarbij in ieder geval
de volgende parameters moeten worden onderzocht:
- de eutrofiërende stoffen ammonium, nitraat en fosfaat;
- czv;
- concentraties van koper en zink.
Als de monitoringsgegevens daartoe aanleiding geven kan ons college besluiten de omvang en
frequentie van het monitoringsonderzoek aan te passen.
Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de twee peilbuizen op de inrichting.

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

- 198.3 Alvorens het gebruik van de in@chting te beeindigen, alsmede voordat de geldigheidsduur van
de vergunning verstrijkt, dient de vergunninghouder in overleg met de directeur eventuele
verontreiniging van de bodem t$ onderzoeken door middel van een representatieve
bemonstering van grond en grotdwater ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de
:
nulsituatie (voorschrift 8.1).
8.4 De vloer voor de opslag van strtiatkolkenslib en veegvuil mag pas in gebruik worden genomen,
nadat is vastgesteld dat de vloerivloeistofdicht is. Hiertoe moet de vIoei&ofdichtheid van de
vloer worden beoordeeld door middel van een beoordeling van de asfaltdichtheid.
De onderzoeksresultaten moeten onverwijld gestuurd naar de Directeur.
8.5 Beschadigingen van een vloeisttifdiehte vloer dienen onmiddellijk te worden gerepareerd.

9,

Luehtdgeur

9.1

Handelingen met afvalstoffen ei produkten moeten zodanig plaatsvinden dat geen geurhinder
naar de omgeving optreedt. Hie&j dient de laatst bekende techniek te worden toegepast welke
conform het ALARA-principe kin worden verlangt.

9.2

Indien de directeur daartoe verz$elct, dient door middel van een onderzoek (metingen) íe worden
aangetoond dat het gestelde in ytoxschrift 9.1 wordt voldaan. Opzet en uitvoering van het
onderzoek dient te geschieden I? overleg met en met de goedkeuring van de directeur.
De bevindingen dienen binnen 2 maanden na meting aan de directeur te worden overlegd.

9.3

Ter voorkoming van stofhinder &oeten de maatregelen, behorende bij klasse $4 en 545, worden
genomen zoals beschreven in hohfdstuk 3.5 van de NeR. Bij een windsnelheid van meer dan
20 m/s (windkracht 8 Beaufort} r$ogen geen werkzaamheden met stofverspreiding worden
uitgevoerd.

9.4

De inrichting moet stofvorrnige produkten kunnen bespraeien teneinde stokinder te voorkomen.

10. G&tid
10.7

Het langtijdgemiddeld beoordejingsniveau voor geluid (L~,LT), veroorzaakt door deze
inrichting, mag op de aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

10.2 Het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de uitbreiding
van deze inrichting (LRUX), mag &emeten in de meterstand Vast” en gecorrigeerd voor de
meteocorrectie Cm, de in het vaorgaande voorschrift genoemde waarden met niet meer dan
20 dB(A) overschrijden.
;

-2o10.3 Gedurende ten hoogste 12 dagen per jaar mag ten behoeve van het versnipperen van
snoeihout en het zeven van compost het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
(L~,LT), veroorzaakt door deze inrichting, op de aangegeven punten de hierna genoemde
waarden niet overschrijden:

t

10.4 Gedurende in het voorgaande voorschrift bedoelde dagen mag het maximale
geluidsniveau, veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van de inrichting (L,,,), mag
gemeten in de meterstand “fast” en gecorrigeerd voor de meteocorrectie Cm, de in het
voorgaande voorschrift genoemde waarden met niet meer dan 10 dB(A) overschrijden.
10.5 Het optreden van de incidentele bedrijfssituaties zoals bedoeld in de voorschriften 10.3 en
10.4 dient te worden bijgehouden in een logboek, dat ter inzage dient te zijn voor het
bevoegd gezag.
10.6 Binnen 6 maanden na in bedrijf stelling van de inrichting dient aan ons college een rapport
te worden overgelegd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
l
een beschrijving van de geluidsbronnen en de plaats en hoogte waarop deze zich
bevinden
l
een omschrijving van de aard, omvang en duur van de geluidsuitstraling van deze
bronnen, waaronder begrepen het door meting vastgestelde geluidsvermogensniveau per
octaafband en in dB(A)
0
een berekening van de geluidsbijdragen van deze bronnen op de in de voorschriften
nr. 10.1 en 10.3 omschreven referentiepunten
l
een beschrijving van de genomen dan wel de te nemen geluidsreducerende maatregelen
en de effecten hiervan
l
toetsing van de berekende en/of gemeten geluidsniveaus aan de voorwaarden van de
voorschriften nr. 10.1 tot en met 10.4
10.7 De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999. De hoogte op de
referentiepunten bedraagt 5 meter ten opzichte van het maaiveldniveau in de inrichting.
Re referentiepunten staan aangegeven op de bijlage bij deze beschikking.
11. Opstag brandstoffen

ll. 1 Binnen de inrichting mag geen opslag van brandstoffen plaatsvinden.
12. Brandveiligheid

12.1 In brand geraakte afvalstoffen, grondstoffen, materialen e.d. dienen onverwijld te worden
geblust.

,. .,.
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-2113. Beëindiging inrichting

:

13.1 Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting, moeten alle nog aanwezige (afval)stoffen,
materialen en installaties van het terrein worden verwijderd en op legale wijze worden
afgevoerd.
13.2 Het terrein van de jnrichting miet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
Afwijken kan alleen met instemming van ons college.
1 4 , Percotaatbassin
14.1 De constructie van het percolaatbassin en van de riolering moet zodanig zijn uitgevoerd
dat geen verlies van percolaatlafvalwater naar de bodem optreedt.
14.2 Overtollig water uit het bassin dient in een gesloten tankwagen overeenkomstig de
wettelijke voorschriften uit de iririchting worden afgevoerd.
14.3 Het water in het bassin moet afdoende worden belucht zodanig dat anaërobie wordt voorkomen.
14.4 Water dat behandeld is conform ~voorschrift 14.3 mag worden gebruikt om de composthopen te
bevochtigen.

15.

Riofering

15.1 Afvalwater mag slechts in het o@mbaar riool worden gebracht, indien door de
samenstelling, eigenschappen of de hoeveelheid ervan:
a . de doeImatige werking niet wordt belemmerd, van een openbaar riool, een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig
openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
b. de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool, of een door een
bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd.
VI. te bepalen dat een exemplaar van $eze beschikking zal worden gezonden aan:
1. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente HoogezandSappemeer;
2. De directeur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195,964O AD Veendam;
3, Regionaai inspecteur van de voiksgezondheid voor de milieuhygiëne,
Postbus 30020,970O RM Gror$ngen;
4. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 30032,
9700 R.M Groningen;
5. de directeur van de Dienst Ruir$te en Milieu van de provincie Groningen;
Groningen, 26 juni 200 1.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.
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1 4 . Percoiaatbassin
14.1 De constructie van het percol; tbassin en van de riolering moet zodanig zijn uitgevoerd
dat geen verlies van percoluat fvalwater naar de bodem optreedt.
14.2 Overtollig water uit het bassir 1t lient in een gesloten tankwagen overeenkomstig de
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15.1 Afvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de
samenstelling, eigenschappen of de hoeveelheid ervan:
a . de doelmatige werking niet iwordt belemmerd, van cen openbaar riool, een door een
bcstuursorgaun beheerd zuiteringstechnisch werk of de bij een zodanig
openbaar riool of zuiveringstechniseh werk behorende apparatuur;
b. de verwerking van slib, verwijderd uit het openbaar riool, of een door een
bestuursorgaan beheerd zuiieringstechnisch werk niet wordt belemmerd.
VL te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden gezonden aan:
J . Burgemeester en Wethouders $an de Gemeente fIoogezand-Sappemeer;
2. De directeur van het waterschap flunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam;
3. Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne,
Postbus 30020,970O RM Groningen;
4. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord, Postbus 30032,
:
9780 RN Groningen;
5. de directeur van de Dienst Ru<mte en Milieu van de provincie Groningen;
Groningen, 26 juni 200 1.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.
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